
VI MA MARKERE 
KRAVA VARE 
1. MAI Siste side 

Det sier avløser Sturle Hoff fra Trøndelag. Interv
juet med han og anna 1. mai-stoff finner· du på side 
15. 

1978-Kr. 3.- Årgang 2.-Nr. 2. 

-MATHIESENS 

Sigden har vært i Nannestad og Skrukkelia i Hurdal - hverdagen og meningene til folk. Det oppdager du når du 
et område som med rette blir kalt Mathiesens rike. leser reportasjene inne i bladet. 
300 000 mål godseierskog strekker seg milevidt innover. Les s1·de 8 og utover 
Klasseforskjellene er klare her, og de setter sitt preg på 

SMA MEIERI ? Side 4 

LIBANON
hvaskjer? 

Norske FN-soldater er i Libanon - for å bevare 
freden, blir det sagt. Les om kampene i Libanon og 
bakgrunnen for dem. 

Side 12og13 
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2 NYHETER 

t i(t} ;; i~ i'i; -
Gjødselkraftverk 

Det forsøket som konsu
lent Ivar Sørrelme og Hå 
Bygg har gående I et fjøs på 
Varhaug, utvikler seg etter 
programmet. Gjødsel står 
Ul gjæring I en beholder, og 
gassen brennes av etter 
hvert som den kommer ut 
av et munnstykke. 

Det utvikles mindre gass 
enn man føl'St regnet med. 
Men en dansk spesialist har 

v~ konsultert, og han øler 
gassmengden kan variere 
meget med gJødøeldlaget 
og med størrelsen på behol
deren. 

E.t par bønder har allere
de sagt seg Interessert I å. 
bygge sitt eget gjødsel-. 
kraftverk hvis det lar seg 
gjøre. 

(Stavanger Aftenblad) 

1. mai på Svalbard 
Longyearbyen Arbeiderforening vedtok søndag 17. april paro

lar tU forenlngas 1. mai-t-0g. Foreninga vedtok m.a. paroler som 
retter seg mot Sovjets intervensjon på Afrikas horn, og el parole 
som seler «Svalbard er norsk land - avvis sovjetisk pr~ss» . . Vi 
gir att parolane nedafor. . . 
1. Sett ned pensjonsalderen for gruvearbeidere til 60 år. 
2. Gratis hjemreise til og fra hjemstedet to ganger pr. år. 
s. Svalbard-tillegg for alle 
4. Hybelhus for alle 
5. Gratis møblerte boliger 
6. Vekk med straffekosten 
7. Full lønn under sykdom - Ingen utsettelse av den nye syke

lønnsordninga 
8. Vekk med akkord og bonus - rent fastlønnssystem 
9. Bedre og renere spiserom 

10. VI krever bedre arbeidsmiljø 
11. Flere og bedre arbeidsplasser for kvinner på Svalbard 
12. Eget bad for kvinner 
18. Kraftig lønnsøkning for lavtlønnsgruppene 
14. Søndagstillegg for alle på turnus (messer, kraftstasjon, fyr-

hus) 
15. Nei til nedlegging av arbeidsplasser i Store Norske 
16. For et sosialistisk Norge 
17. Svalbard er norsk land - Avvis Sovjets press 
18. Støtt Eritreas frigjøringskamp - Sovjet utav Afrikas horn 

Streik på Sollia
kollekti vet 

Sollia-kollektivet i Land, 
som behandler unge narko
tika• og alkoholmisbrukere, 
har gått til streik i protest 
mot de nedsl<jærte bevilg• 
ningene fra sosialdeparte
mentet. Kollektivet fi.kk i fjor 
skåret ned budsjettet med 20 
prosent, og i år har tilskuddet 
fra staten blitt holdt på sam-

me nivå. I realiteten en ned
skjæring på grunn av pris
stigninga. 

Behandlinga på Sollia e r 
basert på deltakelse i arbeid 
på gården og de daglige 
gjøremåla ellers. 

Send støtte til SolJia-kollek• 
ti vet, 2840 Reinsvoll. 

Forening for fellesfjøs 
er danna 

Røros (NTB) : Bønder som 
samarbeider om produksjo
nen av melk, har dannet en 
egen organisasjon med nav
net Fellesdriftenes Kontak
torgan (FKO): Gårdbruker
ne som har tatt Initiativet til 
å opprette organtsasjonen, 
mener at fellesdriften både 
gir mer fritid og økonomisk 
gevinst i forhold til enkelt
drift. 

På st!!telsesmøtet i Røros 
deltok det utsendinger fra 28 
fellesdrifter. Sigmund Rudi, 
Dovre, ble valgt til formann I 
styret. 

De fleste melkeprodusen-

ter som driver fellesdrift, 
slår to bruk sammen i et fel
les fjøs, men det finnes også 
sammenslutninger på opptil 
åtte gårdsbruk . 

Det er I dag 86 fellesdr!!ter 
her I landet og 36 av dem er 
medlemmer av den nye orga
nisasjonen, som tar sikte på å 
samarbeide med Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag. 

Ved siden av å utveksle 
økonomiske og praktiske er
faringer, skal kontaktorga
net spre Informasjon om den
ne driftsformen. 

Penger å gjøre på alt 
Det er penger å gjøre på 

. alt. Ikke før har Evensen 
vært i Moskva og gitt bort 
tusenvis av kvadratkilo
meter norsk hav, så er det 
profitører på pletten og gjør 
penger på det også. Fort-

Simrad 

setter Evensen og co i sam
me spora, anbefaler vi at pro
dusenten om et par år satser 
på lupesalg. Det blir vel det 
mest tjenlige redskapet for å 
finne igjen noe norsk hav
område I Barentshavet ... 

Satelitt navigasjonssystem med både skriver og skop. 
·J ~v 

Misnøye med 
nytt lønnssystem 
hos Mathiesen 
Det er stor misnøye blant de 

ansatte i skogen hos 
!Uat.hiesen- Eidsvold Verk 
over et nytt lønnsavregnings
system som er Innført. Syste
met går i korthet ut på at alt 
tømmeret stammelunnes og 
kjøres I hele stammer ned til 
hovedanlegget. Der blir det 
barka og kappa, og samtidig 
automatisk målt. 

Også skogsarbeiderne sjøl 
måler tømmeret når de feller 
treet i 2,5 meters lengder ut til 

@) 

7 cm toppstokk. 
Men når avregninga har 

kommet, så har det vist seg at 
en del stokker har mangla. 8 11:: 
re på 10 dager forsvant f.eks. 1 

alt 48 stokker på 4 hoggere. 
Skogsarbeiderne er sjølsa~ 
forbanna over å tape penger pa 
denne måten. 

Det har vært holdt møte med 
ledelsen for skogene, men fore
løpig har Ikke hoggerne kom
met noen veg. Sigden vil kom• 
me tilbake til saka. 

g 

SIGDEN_ nr.2, 1978 

Langtidsplanen: 
BLIR DET MONOPOf_ 
I FISKEOMSETNINGA? 

Det kan gå mot monopol I 
fiskeomsetninga. Langtids
planene for fiskeria har slått til 
Jyd for dette, og får støtte av 
flert.allet i Noregs Fiskarlag 
sitt landsstyre. . 

De st-0re innafor fiskeriom
setninga, Findus, Fl•N~-TRO 
og Frionor, har lenge kJempa 
for monopol ved å kjøpe opp 
mindre fiskeribedrifter langs 
kysten. Denne utviklinga har 
ført med seg nedlegging av en 
rekke mindre fiskebruk. Der
som omsetninga nå blir samla 
på ett selskap, vil denne utvik
linga skyte fart enda mer. Det
te står I skarp motstrid til kyst
fiskerne sine interesser. De er 
avhengig av Ieveringsmulig
heter nær bosted og fangst
plass pga. Uten lagrekapasitet 
om bord, og det faktum at min-

Regjeringas vedtak 
om tvungen voldgift har 
skapt voldsom forbitrel
se blant arbeidsfolk over 
hele landet. Ikke nok 
med at lønna blir satt 
ned - arbeidsfolk blir 
også fratatt retten til å 
stemme over det. 

Men det finnes andre 
måter å vise sin forbi
trelse på. Odda og om
land faglige samorgani
sasjon sier i en uttalelse 
at politiske demonstra
sjonsstreiker er en na
turlig reaksjon på regje
ringas beslutning om 
tvungen voldgift. 

Samorganisasjonen 
sier også at forbundsvise 

dre båler sjølsagt Ikke kan gå 
så langt med lasta. PA. lengre 
sikt vil derfor el nedlegging av 
de små mottakanlegga. også gl 
nedgang l antallet sjark. og 
småbåtfiskere. 

FlSKERTALLET SKAL NED 
Langtidsplanen for fiskeria 

slår også til lyd for at antallet 
fiskere skal reduseres. Dette 
blir ikke støtta av flertallet 1 
fiskarlaget. 

Raseringa av de mindre fl. 
skerne har pågått I lengre tid, 
med blant annet uth\nsord. 
ningen i Fiskarbanken som et 
viktig redskap. Langtids
planen sier åpent at målet må 
være å redusere fiskertallet, og 
få ei omstrukturering av HA.
ten. Det siste innebærer flere 
havgående trålere. 

oppgjør ville ha løst pro
blemene bedre, spesielt 
lavtlønnsproblemet. 
Motstanden mot den 
kombinerte oppgjørsfor
men har vært stor blant 
fagorganiserte i Odda, 
og den vil ikke bli min
dre når de fagorganiser
te blir fratatt retten til å 
bestemme sin egen 
lønnssituasjon, heter 
det. 

Faglig utvalg 
AKP(m-1) vil gi sin fulle 
støtte til dette initiativet. 
Over hele landet bør de 
fagorganiserte svare på 
vedtaket om voldgift 
med politisk stre_ik. 

Faglig utvalg i AKP(m-0 

·----<>--=>--<>--<>--<>--<>--<>--<>--<!>-____________________________________________________ -------
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t '.'~---- _ A PA SOMMERLEIR! 
Også i år blir det Rød TRØNDELAG 16.-23. juli og en ny Rød Lørdagl5/7 - lørdag22/ 7. 

♦ Front-leirer over hele landet. Front-leir i tidsrommet 23.- Lørdag22/7 - Iørda.g29/7. 
De politiske emnene som blir Rod Front-leir på Stølsvang 30. juli. Begge leirene på I disse ukene blir det også 

♦ tatt opp på leirene opptar sta- 22. -29. juli ·Herdla. I tidsrommet 23. _ arrangert Rød Front-vandre· 
dig flere. På sommerleir er Rød Front-leir samme sted 30 juli blir det også en van- leire i skogs- og fjellterreng. 

♦ det mulig å diskutere poli- 29. juli-5. august. dreleir. Vi kommer tilbake til I tillegg blir det vandreleir 
tikken bedre enn knapt noe Pionerleier: 29. juli- tidspunktene for Rød Ung- også uka etter, dvs. lørdag 

♦ annet sted. De viktigste poli- 5. august (sted ikke klart). doms og NKS' leirer på Vest- 29/ 7 - Jørdag5/ 8. 
tiske diskusjonene foregår i Rød Ungdom arrangerer og- landet. Tidspunktene som før Rød Ungdom skal ha leir 

♦ smågrupper der alle deltar så leir.Tidspunktetennåikke har vært oppgitt for Vest- på Håøya 1.2.-19. august, og 
etter evne og interesse. klart, men det blir enten fra landet har til dels vært feil. på Østlandet ellers 8. -

♦ Den marxist-leninistiske 29. juli-5. august eller fra 15. jull. 
bevegelseniNorgeharlOårs 5, -12. august. ØSTLANDET Idrettsleir på Tromøya 

♦ erfaring med å arrangere 29. juli-5. august. 
sommerleirer. Hovedsaken HORDALAND Det blir vanlige leire i disse Ta kontakt med AJ{P(JD•I) 

♦ på leirene er de politiske ukene: lokalt eller representsnter 
d t Rød Front-leir i tidsrommet diskusjonene, men e er og. Lørdag 8/7 - lørdag 15/7. for Rød Front-leirene! 

♦ så tid til idrett, kultur og av
slapping. 

♦ Hovedtemaene på årets lei
rer blir følgende: «Krisa i 

♦ Norge - hvorfor kommer 
den? Hvordan føre kamp mot 

♦ den?» «Tsjekkoslovakia 10 år 
under jernhælen. Sosial
imperialismen på offensiven 

♦ - hva med oss?» og «Den 
s. verden - revolusjonær 

♦ hovedkraft eller illusjon?» 
Følgende tidspunkt og ~te-

♦ der er fastsatt når dette skri-
ves: 

.• FINNMARK 
♦ Rød Front-leir i Øksfjordbotn 

23. juli -30. jull. 

♦ ;:;:~ 6. - 12. august, 

♦ 1.-8. juli: Lett vandreleir. 
♦ En kan hn. med seg unger 

over seks år. 
♦ Hovedleir: 8. -15. jull. 

23. -80. juli: Vandreleir 
♦ høyfjell. sommerleir er en utmerka måte å kombinere ferie og politikk på. 
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1. MAI 
Det er i år 10 år sia den 

fyrste Raud Arbeidar
fron t-demonstrasj onen 
vart arrangert i Oslo. 
Denne demonstrasjonen 
representerte eit brot 
med DNA- og LO-leiinga 
si line for feiringa av 1. 
mai-dagen, som hadde 
vare einerådande i et
terkrigstida. Han reiste 
kampen mot all imperi
alisme og alt klassesa
marbeid, og tok opp i seg 
dei beste kamptradisjo
nane frå arbeidarrørsla 
på tjue-talet. 

Klassekamptoget 

l968 var ei markering av 
framveksten til ei ung og 
ny progressiv rørsle i 
Noreg. I dag er ikkje 
klassekamptoga, berre 
ei markering av at ei slik 
rørsle finst . Fagleg 1. 
maifront-toga domine
rar 1. mai-dagen, dei 
samlar fleire folk enn 
det DNA- og LO-leiinga 
klarar lokke til sine ar
rangement, og det er 
folk som er mobilisert på 
eit politisk grunnlag, ik
kje på musikk-korps og 
gratis-ballongar. 

Fagleg 1. maifront-

toga utgjer ei oppsum
mering av klassekam
pen på alle område. Dei 
samlar folk bak dei vik
tigaste kampsakene, lo
kalt og i større saman
hang. I år står sjølvsagt 
kampen mot regjeringa 
sin kris.epolitikk; solida
riteten med dei kjem
pande folka i Eritrea og 
Palestina, og kampen 
mot Sovjet sine provoka
sjonar i Barentl:!havet og 
på Svalbard i høgsetet. 
Tusener og atter tusener 
vil møte fram for å syne 
meininga si om desse sa- · 
kene og andre ting dei er 
opptekne av. 

I mange mindre fiske
vær og tettstader på byg
da vert det og arrange
ment i år. Men det er eit 
faktum at dei enno ut
gjer eit relativt lite tal. 
Det er i dei større byane 
og industristadene Fag
leg 1. maifront fyrst og 
framst finst. 

Slik bør det ikkje bli 
for all framtid. Det finst 
nok av kampsaker å 

m1 @fE fl5~fu@uff1J® 
På grunn av «uforutsette 

vanskeligheter» inneholder dette 
nummeret av -Sigden bare mikro
skopiske mengder.med fiskerstoff. 
Dette er ikke uttryklt for ei priori
tering fra redaksjonen sin side. Vi 

vil legge vekt på å gi en ·best mulig 
deltning av fis!rnrne sin !tamp, og 
!tommer sterkere igjen neste num
mer. Samtidig vil vi oppfordre folk 
til å bli lrnrrespondenter når det 
gjelder fisllerispørsmål. 

Med jordbruksavtalen av 1976 
ble det satt i verk ei avløyserord• 
ning for bønder som dre iv med 
husdyrhold. Det offis ielle formå
le t med denne ordninga var å gi 
husdyrprodusenter sja nsen til 
regelmessig ferie og fritid . Sær• 
lig ble det gitt inntrykk av at 
ordninga skulle komme små.bru• 
kerne til gode. Etter at den nå 
har virket i nesten to å r, kan vi 
slå fast at dette ikke er oppfylt. 
Først av alt e r ne mlig den nåvæ• 
rende avløyserordninga et stat• 
lig økonomisk støtteopplegg til 
gavn for storbøndene og de le r av 
de mellomstore bøndene. 

Reglene for tilskott bygger i . 
dag på en berekning av årsve rk 
etter besetningas størrelse . Det• 
te omreknes i «mjølkeku• 
enheter». Å ha 3-4 kyr bereknes 
f.eks .. tU 0,5 årsverk. Dette gir 
rett hl 3000 kroner i avløysertil• 
skott. 7·8 kyr er lik 1 årsverk 
som gir 6000 kroner i avløyser'. 
tilskott. Sllk stiger tabellen' opp. 

over, og på toppen finner vi dem 
m ed 81 e lle r fle re å rskyr som be
r eknes til 4 årsverk og 24 000 
kroner i avløysertilskott. 

Konsekvensen av~ disse til· 
skottsreglene er at småbrukere, 
sjøl når fle re går sammen for å 
organisere en avløyserring, ile· 
kje klarer å dekl<e lønnsutgiite• 
ne til en jordbruksavløyser. En 
eneste storbonde m ed mange 
kyr kan derimot oppnå opptil 
24 000 kroner i årlig statstilskott 
til arbeidskraft i gardsdrifta. Og 
disse storbøndene har gjerne an• 
satt røkte re og gardsarbeidere 
som gjør a t de fra før av har sile• 
ra seg både ferie og fritid. 

Hvem som nyte r godt av ord• 
ninga går også fram av den of. 
fentlige statistikken. I budsjettå• 
r e t 1/7•76 til 30/6•77 betalte sta• 
ten ut 270 millioner til avløys• 
ning i jordbruke t og i det innevæ• 
rende året vil summen bli over 
300 millione r. Dette brukes til å 
lønne vel 2000 fast tilsatte avløy• 

sere, samt til nabo• og familie• 
a vløysing. Men av alle jordbru• 
ke r e som dreiv m e d husdyrhold 

· var det i 1976/77 bare 40 prosent 
s om benytta seg av ordninga. De 
hadde til gjengjeld ca. 65 prosent 
a v husdyra. Småbrukerne og 
mindre bønder faller utenom 
ordninga, for den er i praksis ik• 
ke lagt opp for å støtte dem. 

At formå let med den nåværen
de avløyserordninga ileke gir 
m er r e ttferdige sosiale forhold 
for småbrukerne går også fram 
av den tariffavtalen ledelsen i 
Skog• og Landarbeiderforbundet 
har inngått med Jordbrukets a r 
beidsgiverforening. Her blir av• 
løyserens arbe idsområde ul'Vi· 
det fra å gjelde avløysing med 
pass og stell av husdyr til å gjel• 
de a lle typer gardsarbeid. Stor• 
bøndenes formål e r sjølsagt å 
kunne bruke avløyseren som en 
statssubsidiert landarbeider. 

AKP(m•I) vil skarpt proteste
re mot dette vrengebildet av en 
sosial reform. Vi gir vår fulle til• 
slutning til de krava som mat_:tge 
Bonde· og småbrukarlag har 
r eist om ei total omlegging av 
avløyserordninga til gavn for de 
minste bøndene. Det første kra• 
vet må være at reglene for stat• 
stilskott e ndres slik at den øko• 
nomiske støtten mangedobles 
for bruk med fra 3-4 til 8 - 10 år• 
skyr, dvs. bruk som represente• 
rer fra et halvt til ett årsverk. 
Samtidig må det gjennom!øres 
ei begrensning oppover, slik at 
de t ikke gis statstilskott ut over 2 
årsverk på det enkelte bruk. • 

AKP(m•I) går også Inn for at 
avløyserordnlnga i sin helhet 
blir overtatt av staten, finan
siert av staten og administrert 
på det lokale, kommunale plan. 
De tte vil gjøre det le t tere for av• 
løyserne sjøl å føre kamp for å 
bedre sine lønns• og arbeidsfor• 
hold, Og det vil gjøre det lettere 
å føre oppsyn med at avløyse· 
rordnlnga virkelig blir brukt til 
å bedre småbrukernes adgang 
til ferie og fritid. 
Avløyserordnlnga må legges 
om, sllk. at den gir småbøndene 
mulighet til ferie og fritid. 

samle det arbeidande 
folket om på landsbygda 
1. mai. Ta kampen mot 
fiskeriavtala, jordbruk
soppgjeret, løns- og ar
beidstilhøva for avløysa
rane og kampen for fast
løn i skogbruket for å 
nemne nokre døme. 

Mange progressive vil 
ta turen inn til næraste 
større tettstad eller by 
for å ta del i årets 1. mai
feiring. Det er · ein bra 
ting. Men lat entusias
men over den gode opp
slutninga, dei gode tala
ne og den fine stemninga 
føre til at det vert tatt in
itiativ til mange fleire 
demonstrasjonar og mø
ter i lokalsamfunnet ne
ste år. 

Em· av hovudparolaen 
i Fagleg 1. maifront ly
der: For eit sosialistisk 
Noreg. Dette gjeld heile 
landet, ikkje berre bya
ne. Lat oss ta konsekven
sen av det når det gjeld 
1. mai 1979! 

TIL LUKKE MED 1. 
MAIDAGEN! 

Staten har i 8krivande stund 
, e nno ikkje lagt fram tilhodet til 
jorbn1ket i samband med tin• 
gingane. Og etter som det er 
sagt frå departementet ver t 
det heller ikkje lagt fram før 
valdgiftsdome n for «oppgje
ret.» m ellom LO og NAF ligg fø
re . 

Dette opner for to ting: For 
det før8te a t staten vil tvinge 
nedover hovuclet på jordbruket 
el avtale som e r ein tro kopi av 
denne domen. Regjeringa har 
sj ølv sagt frå at ingen ska,) få 
betre rP.sultat e nn valdglftsdo• 

IJ[Æc!l®!JD 
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Frå Fagleg 1. mailront•toget i Oslo 1977. Framleis er klasse. 
kamptoga i hovudsak å finne på dei større industristadene. Men 
fleire plassar på landsbygda er det og klassekamptog, og i 1979 
må det bli mange fleire . 

SNEDSLAG 
men. Dette tyder lensnedslag, 
ikkje berre for tusener av fa
gorganiserte, men og for det 
store flelrtalet bønder. Jord
brukstingarane har varsla at 
dei meiner det berre er rett og 
rimeleg at jordbruket legg seg 
opp til valdgifta. Dette tyder at 
del sjølve vU Jnnta same kne• 
fallshaldninga overfor staten 
som Halvorsen & Co. gjorde for 
leiinga i NAF. 

Elt slikt opplegg er lkkje ber• 
re eit trugsmål mot inntekta til 
dei arbeidande bøndene. Det er 
og ei stadfesting . a v at jord• 

brukstingarane er i ferd med å 
undergra,•e sin eigen tingings
rett. Det er i røynda LO og 
NAF•leilnga som no avgjer ut
fallet av jordbruksoppgjøret. 

Det andre dette tingingsop• 
plegget for jordbruket inne ber, 
er at jordbruksoppgieret i. 
reynda vert avgjort ved tvun. 
gen valdgift, etter som det ,•ert 
bygd på resultatet av domen 
mellom LO og NAF. 

Det e r all grunn til å prote• 
stere mot eit slikt opplegg, og 
mot lensnedslaget som vert føl• 
gen av det. 

ttatt 
~ jJ ~OJ!l?'I IJJ~~ 

Lørdag 15/4 hadde vi 
st.and for å selge Sigden 
på Jessheim for første 
gang. Jessheim ligger i 
landbrukskommunen 
Ullensaker, og på lør
dagene kommer folle 
fra omegnen for å gjøre 
innkjøp til helga. Folk 
var veldig nysgjerrige 
på hva slags avis dette 
var, og mange mente 
det kunne være fint 

I 
I 
i 

I rn .. ,. ·J 

·""' 

med et alternativ til de 
andre landbruksavise
ne. 

Vi møtte mange posi
tive reaksjoner, som 
f.eks.: 

- Sigden? Ere avis 
for landbruket, ja da 
måjæhaei. 

- Avis for bønda? 
Nei dem hare bra nok. 
Å, ere for småbønda, ja 
da får j æ prøve ei, da. 

- Finn fram penga, 
gubbe. Det står vel no 
a nna her enn i lokalavi
sa tenker jæ . 

Etter omlag 1 ½ time 
på stand og en rundtur i 
sentrum etterpå, hadde 
vi solgt 20 aviser. Dette 
synes vi var et flott re
sultat, som burde inspi
rere både oss sjøl og 
andre til å spre Sigden i 
stort omfang. 

\ 
..J 

\ 
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DIST 
EIERI 

skal rasere 
0 • •• 

·---
- -~- -- - ~.-:-=~~~,.,,-.. '"'a·--.;..,·~,__:::::,;,:..,_..,._. smame1e ria 

- Fellesmeieriet I Oslo, et kjempeanlegg som har dratt grunnlaget 
unna mange små meieri. Leiinga i landbruksmonopola vil ha fleire 
slike, men har fått nei fra om lag halvparten av meierikrinsane. 

Alle som les Bondebladet for tida, kan ikkje ha unngått å leggje 
merke til sidelange artiklar i fleire nummer om velsigningane 
med såkalla «distriktsmeieri». Den eine meieristyraren etter den 
andre (og helst slike som ser ein styrarstilling for eit framtidig di
striktsmeieri vinke i det fjerne) står fram og .seier: Dette, det er 
framtida det! Og dei får som regel støtte frå ein av dei størst leve- . 
randørane i krinsen på motsett side i bladet. 

Artikkelserien som Bondebladet køyrer er ei kampanje for ei 
storstilt rasjonalisering av meieria i Noreg. Ei kampanje tufta på 
fleirtalsinnstillinga til det såkalla meieriutvalet. Denne innstillin
ga er eit opplegg for nedlegging av arbeidsplassar i utkantane, for 
dårlegare service til produsentane, for lengre transport osb. Men 
ho vert markedsført som eit framsteg for produsentane og forbru
karane. Til no har både bønder, tilsette og meieristyre i fleire de-. 
\ar av landet takka nei til dette «framsteget» medan andre di
strikt alt har byrja merke kva slags omorganisering dette er. Berre 
i Hedmark ser det mørkt ut for fortsatt drift ved 4 meieri. 

naste alternativet for dei tusette 
var pendling eller flytting. For 
bøndene har omlegginga for . 
mange tydd at del måtte investe
re I dyre tankanlegg ( eller slutte 
med m:jølkeproduksjon), del har 
fått dårlegare kontakt og dårle
gare hjelp og rettleiing. Om kon
trollen med kva som skjedde 
med produkta på meieriet før 
var dårleg, er det blitt verre no. 
For forbrukarane har rasjonali
seringa tydd auka omkostningar 
grunna lengre transport. 

·Men for landbruksmonopola 
(her Norske Melkeprodusenters 
Landsforbund) har omlegginga 
gitt auka proflt. Men altså lkkje 
nok. Landsforbundet vil ha fleire 
stor-meieri som Fellesmeieriet i 
Oslo, e:it gigantanlegg til 150 mil
lionar. 

«SAMVIRKE 

gåande med namnet «Samvirke 
i distrikta». Føremålet har vore 
å syne for all verda at samvirke 
tyder distriktsutbygging. Utvik
linga i meieridrifta er berre eltt 
av mange prov på det motsette. 

Innstillinga frå fleirtalet i 
meierl-utvalet strekar under 
dette. Heile innstillinga er gjen
nomsyra av at små meieri gir li
ten profitt. Det helter t.d. at 
grunnene som talar for fortsatt 
meieriras jonalisering «synes Ik
ke å legge noen øvre grense på 
hvor langt sammenslutnlngspro
sessen bør gå.». 

DISTRIKTSMEIERI 

MEIERIBRUKETS 
FREMTIDIGE 
UTVIKLING 

......... .. ... -... •. -~ .. ...... 

~ ~ wu,. 

sjanse 
får Vi 

aldri att! 

~~I 

Meieriinnstillinga, og et lite utsnitt av propagandaen for den i Bonde, 
bladet. 

NEI TIL 
RASJONALISERING 

KRAFTIG MINKING gått ned frå 350 til omlag 190 i I DISTRIKTA» 

Fleirtalet i meier!utvalet ar
gumenterar heile tida ut frå at 
produsentane v:il ha !dåre føre
moner av ei omorganlserlng av 
meieridrifta. TH trass for at all 
røynsle seler det motsette. Og 
eln kan jo spørje: Kva tener det 
dei tilsette ved meieria i Troms 
og Nordland og produsentane ij 
desse to fylka at dette området 
no skal verte eltt distrikt? Det er 
like lett å argumentere for det 
som at eln bør nytte stuttbukser 
midtvinters ... 

Rett skal vere rett: Nokre bøn
der vil ha eln føremon av el. or
ganisering av mel.erl.drl.fta etter 
oppskrifta til dette utvalt: Nem
leg dei store produsentane i dei 
sentrale distrikta. Men det over
veidande flelrtalet produsentar 
har det ikkje. Difor har reaksjo
nane på utvalslnnstillinga og vo-

re negativ I mange distrikt. 
Trass kampanja I Bondebladet, 
trass press og løfter om høgare 
mjølkepris, har produsentane 
gått mot meieriutvalet. Men t--ra
mlels bør mange fle\r gjere det 
same. Dlfor er det viktig å opp
lyse folk kva denne innstillinga i 
røynda inneber, og syne at ho i 
praksis tyder rasering av di
strikt og mindre mjølkeprodu
sentar. 

I TALET PÅ MEIERI dag. Desse meieria har stort sett 
forsvunne i d:istrikt der arbeids- I lengre tid no har landbruks-

Sidan 1960 har talet på meieri plassar er mangelvare og der ei- monopola hatt ei PR-kampa nje 

SLIK ER 
DISTRIKTA 

Meieriutvalget foreslår følgjande 
inndeling for distriktsmeieria: 

Finnmark, Troms og Nordland, 
Trøndelag (eitt eller to), Møre og 
Romsdal (eitt eller to), Vestlandet 
(to eller ·tre), Rogaland, Hordaland 
og Sogn og Fjordane (eitt eller to), 
Agder og Telemark og 4-6 di
striktsmeieri på Austlandet. 

Eitt medlem i utvalet, Tore Botne 
frå Sandefjord, går imot tanken om 
distriktsmeieri. 

Meieriutvalet, som hadde 11 
medlem, vart oppnemnt av styret i 
Norske Mjølkeprodusenters Lands
forbund i mai 1976, og la fram inn
stillinga si i mars 1977. 

..... Men Sør-
Innstillinga fra representantskapet i Agder og Telemark Mjølke

sentral1 om sammenslåing av de 17 distriktsmeierier på Sørlandet 
til en økonomisk enhet er nå til behandling i alle de 17 meierier 
som utgjør Agder og Telemark Mjølkesentral. 

Innstillinga går i korthet ut på at det enkelte meieri overdrar si
ne aktive og passiva til et sammensluttet selskap mot andeler i 
dette selskapet. De nåværende 17 meierier skal danne en økono-

· misk og juridisk enhet for hele det distrikt som i dag omfatter Ag
der og Telemark Mjølkesentral. Planen forutsetter en videre sterk 
rasjonalisering og konsentrasjon av meieribrukene med mål fær
rest mulig driftsenheter, målet er et eller flere gigantmeierier. 
Den planlagte økonomiske enhet skal styres av et representants
kao ooonevnt fra de ulike meieridistrikter. 

Formålet med denne enorm·e 
rasjonalisering og konsentra
sjon av meieridriften, er oppgitt 
å være å nå fram til samme ut
betal!ngspris til alle mjølkepro
dusenter og høyere gjennoms
nittspris. 

Innstillinga fra Mjølkesentra
lens representantskap ·har møtt 
kraftig motbør hos mjøkeprodu- . 
sentene på Sørlandet. 

medlemmenes reaksjon på for
slaget og hva han har å si til 
Mjølkesentralens begrunnelse. 

,.?- _:m· --
. . 

. .. . , ' ' .. . 
I.

·., På årsmøtet i Lyngdal Meieri 
den 7. mars i år ble det enstem
mig vedtatt å avvise planene om 
en økonomisk enhet for alle mei
eriene på ~ørlandet. Styret 1 

- Vi er enlge om, sier meieri
bestyrer Tjøtta, at vi skal tilstre
be sa~me utbetalingspris til al
le mJølkeprodusenter i sentra
lens distrikt. Men Vi er ikke eni
ge med Mjølkesentralen I midle 
ne. Vi har i Lyngdal Mei I -
ner at vi å er me-

. . m bygge på Region-
m e~er1et i stedet for et gigant-

~y::~\ slomd skulle omfatte tre 
· enne re · omfatter L g1onen som 

Lyngdal Meieri gikk enstemml 
imot Mjølkesentralens forslag 
og det samme gjorde altså åg 
årsmøtet. ogs 

Vi har spurt 
Tjøtta ved L meieristyrar 

yngdal Meieri om 

Flekkefjord M : . -
~istriktsmeier· e1er1 sier nei til 

• og ne111egging, 

L ' ta Ytlgdal , Farsund og 
IS ' hadde Vi r dli 

erler Nå 1 gere tre mei-
og i .F er meieriene på Lista 

arsund nedi gt 
mensluttet med L a og sam-
Denne lokale Yngdal meieri. 
vi meget forn:asJonalisertng er 
virket overmå/d med, den har 
tydd meget øk e bra_, den har be
keprodusentenonom1sk for mj0l
nen. e I denne regio-

Men deru· 
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Vedtaket om tvunge_n voldgift ved årets tariffoppgjør vil sette ei 
ramme for_lonnsoppgJoret for alle yrkesgrupper i samfunnet som 
garantert vri bety lønnsnedslag. Dette vil gJ·elde ent d . 
t · b ·d li I d . en u er mdu-s r,ar er er e er an arbeider. Riksmeklingsma f 1 . 

f b dd 1 . nnens ors ag, lrke t I ru ~r : i°pp tri e~ generell lønnsøkning på 50 ore timen 
ra . ~prr_, e ~vtlonnstrllegg på 80 ore timen og et «tak» å 

lonnsglrdnmga slrk at denne kunne bli maksimalt I 50 k P_ 
me. Resultatet av voldgifta blir sikkert ikke ho ' ~-k pr. tr-
i. . yere enn rr smek-
mgsmannens forslag. Rikslønnsnemnda komme I f t·1 · . r som rege ram 

Derfor er det Interessant å re
gne på hva riksmeklingsman
nens forslag betyr for en vanlig 
landarbeiderlønn. Tar vi ut
gangspunkt i el gjennomsnitts 
landarbeiderlønn på 27 kroner ti
men, ser vi av talla at de t blir et 
kraftig lønnsnedslag sjøl for el 
lavtlønnsgruppe som landarbei
derne tilhører: 

LØNNSNEDSLAG 

1 en g1ennomsmttsløsning i forhold til de stand kt h . _ pun ene parte- generelt tlllegg .... kr. 0,50 pr. t. 
ne adde under forhandlingene. Siden det' var NAF som brøt lå + lavtlønnstillegg . kr. 0,80 pr. t. 

deres standPUnkt høyst sannsynlig godt under riksmeldingsman- lønnstiHegg fra 1/ 4. kr. 1,30 pr. t. 
nens forslag. 

... men m ye tyder på at Knut Nakken går til forhandlingsbordet uten 
et eneste lønnskrav. 

randet 
sammenslåing som Mjølkesent
ralen går Inn for, det kan vi ikke 
godta uten videre. Det er forøv: 
rlg for lite konkret å bygge på 1 

de planer som Mjølkesentralen 
har lagt fram. 

_ Men, tilføyer meieribes ty
rer Tjøtta, våre medlemmer re
agerer ste rkt på den uthuling, 
den utvatning av råderetten Inn
enfor meieribruket som Mjølke
sentralens forslag vll Innebære. 
Noe av det mest verdifulle i m e i
erisamvirke _ den umiddelbare 
kontakt mellom medlemmer og 
ledelse _ den konkrete råderett 
som medlemmene har - var av 
avgjørende betydning for våre 
medlemmers standpunkt. Det 
har med demokratiet og råde
retten å gjøre og da er vi på 
vakt, slutter meieribestyrer 

Tjøtta. 

Siden årsmøtet I Lyngdal Mei
ri har Sørlands meieriet i Aren

~al' hatt årsmøte. Med 34 mot 10 

t vedtok års møtet i Sør-
røys e r f I t 
landets M e ie ri å avvis e ors age 
fra Mjølkes entralen om en øko-

nomis k enhet. 

Med dette er vel pJanened ol"; 

k nhet av alle e 
en økonomis e t d finHIVt 
meierier på Sørlande e 

avslått. Og enda flere meierier 
skal ha gått mot planene. 

Ifølge F æ drelandsvennen gikk 
representantene på årsmøtet i 
Sørlandets Meieri kraftig ut mot 
den sentralisering og byråkrati
sering som Mjølkesentralens 
planer om en økonomis k enhet 
ville innebære. Den lokale sjøl
råderett ble trukket sterkt fram 
i debatten. Det ble også vist til 
dårligere resultat av den meieri
fusjonering en hadde hatt i Aust
Agder allerede. En a v talerne på 
årsmøtet uttalte at planen om e n 
økonomisk enhe t var det første 
steg mot en Statens Melkeforre t
ning i likhet med Statens Korn
forretning! 

Mjølkesentralens fors lag om 
e n økonomisk enhet lide r neder
lag på nederlag blant mjølkepro
dusentene. 

Det er verd å m erke seg a t 
Mjølkesentralens fors lag om yt
terligere meierisa mmenslåin
ger og meierigiga nter, er støttet 
av Bondela gets fylkesla g I de be
rørte fylker . Her får en et kon
kret døme på samarbeid m ellom 
bondearistokrater og byråkra 
ter i m e ierisamvirket. Er del Ik
ke disse som ofte sna kker om 
d en grønne bølge, n ærdemokrati 
og desentralisering? 

Dette tillegget utgjør 4, 7 pro
sent av timelønna på 27 kroner. 
Det betyr at hele lønnstillegget 
vil være spis t opp av prisstignin
ga i løpe t av noen få må neder, og 
lønnsnedslaget vil være et fak
tum. Prisstigninga vil bli minst 
12 prosent. Sjølsagt er de t mulig 
for de ulike y_rkesgruppene inn
en landbn1ket å kjempe seg til 
«lokale» tillegg utover det gene-

reile tillegget voldgiftsdommen 
fastse tter , nå r forha ndlingene 
m e llom Nors k Skog - og Landar
beiderforbund og landbrukets 
arbeidsgiverforeninger starter. 
Men to forhold sier oss at dette 
nå bare blir en teoretisk mulig
he t . 

For det første vil «take t» på 
lønnsglidninga gje lde også for 
landbruket, s lik at lokale tillegg 

5 

Avløser Rune Hoff fra Brekstad er intervjua på side 16. Som nevnt der har Skog og Land-avdelinga 
ha ns krevd 30 prosent lønnsøkning ... 

på m er enn kr. 1 ,50 i timen ikke 
blir gitt under noen oms tendig
het . Dette ville I s å fa ll utg jøre e t 
lønnstillegg på 5,6 prosent av 27 
kroner - e t tillegg som også vil
le bli spist opp før sommeren var 
ferdig. 

IKKE LØNNSKRAV 
UTOVER DET 

GENERELLE TILLEGGET? 
For det andre stiller vi oss 

svært skeptis ke til om forhand
le rne fra Skog og Land vil presse 
s æ rlig h ardt p å lønns U1\egg ut 
over det generelle tillegget. S ig
den har hørt at de t ikke vil bli 
fremmed krav om lomisforbe
dringer for av løserne ut ove r r e 
sultate t for LO/ NAF. Forhand
llngene vil dreie seg om arbeid
stida og sos iale forbderinger. 
Det er riktig og viktig at arbeid
s tida og helligdagsarbeidet, fri
dagene og a rbeidsområdet for 
avløserne bedres radikalt. Dette 
har også avløserne reist entydi
ge og klare k-rav om. Men det er 
grovt av de som skal forhandle 
på vegne av a vløserne å «over
se » at disse Ulhører ei la vtlønns
gruppe og har reist lønnskrav på 
30 prosent tillegg. (Skog og Land 
har nedsatt tariffråd for de ulike 
yrkesgruppene som skal forbe
r ede kravene tU lønnsoppgjø-

r et ). Sigden har i tidligere num
r e presentert lønnskrav fra avlø
sere fra Uer e s t eder\ \a ndet som 
Jigger på 30 prosent lønns til.legg. 
Avløserne lever som a ndre a r 
beidere her l landet av penga J 
lønningsposen og kan ikke godta 
ei luselønn og lønnsnedslag sjøl 
om de skulle få ei helg mer fri 
pr. måned og 3 ukers sommerfe
rie. 

Det finnes bare en konklusjon 
på dette. Avløserne og andre 
landarbeidere må avvise bruken 
a v tvungen voldgift og kan ikke 
godta en avtale som vil gi lønns
nedslag. 

Lokale Skog- og Landarbeide
ravdelinger rundt om i landet 
må vedta protester mot bruk av 

_ voldgift og forberede en kraftig 
nei-bevegelse mot det kommen

. de forhandlings resultatet. 

Detkom 
etbrev 

fra Tcysil ... 
Jeg e r en skogsarbeider rra 

Trysil. Grunnen til a t je g 
· skriver er at jeg nettopp ha r 
. lest Sigden nr. J fllj i å r. Og 

min menin_i: er at AKP(m-1) 
her hn.r fått e t blad de hllr all 

· grunn til å være stolt ov!'r. 
· Stoffet i dette nummeret e r 

både variert og interessant. 
. Selv om de f ikke ·stod no!' om 

min !'gen yrkesgrupp(•, 
· skog~arbeidcrne. Men det lår 
· vi håpe komm<>r i sener!' 

numm<>r. J eg ble i 111le fa ll 
gla.I til sinns ovf'r åles!' det. 

!\tin bestt,lar o_i: min flir, 
som beggf' bf'lraktl'r seg som 
kommunistf'r, ble s væ rt be
g,eistret for blade t. {)(• har 
vært skogsarhcidere i all!' år 
selv. l\lin bestefa.r. som ,·ar 
medlem R\' NKP før partiet 
ble revisjonis tl~k. sa ut Sig
den viser at AKP legger en 
hell annen vekt pi\ arbeidl't 

på land~bygda enn ~KP gjor
de. 

Selv synes jeg a t Sigdl"n ,·i
ser at partie t tar parolt•n om 
enhet mellom arbeiderklas
sen og småbøndene/ fiskenie 
på alvor. Det lover godt lør 
framtida. 

Jeg er deNverre ikke med
lt•m av partit'I, mE"n jeg vil 
oppfordre all<• medlemmer 
av partiet og sy,npatisor1'r til 
,\ lese Sigden og spre den på 
landsbygda. Jrg håper at a lle 
tar det ul\"orlig. Re volusjo
nen må også seire der om 
Norge skal bli ~osiallstisk. 
Husk at bygdene ikk<' bare er 
«ulv o_i: bjønn». Det finnes og
så en arbeiderklasse og man
ge smi\bønd<'r df'r. 

Mec/ k<tmerutslig hil..•r11 
skugsu rlicic/cr fra T1·ysil 

(takk for det) 
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Hvordan går det 
i Ringebu, 
Arne T. Hagen? 

Sigden har r etta spørsmålet 
til forma nne n i Ringebu Bonde 

Log små brukarlag, Arne T. Ha
gen. 

Hagen: J o, ser du, sia sist så 
har kommunestyret enstem
mig gått inn for å støtte pro
sj ekte t. Så nå e r J ordstyret på 
la gt å utre de saka ; ka rtlegge 
aktuelle områd e , registrere in
teressen for jor d , og fremme 
forslag til løsning av overdra-

gelsen. 
Sigden: Regner dere med a t 

sa ka blir los t i minnelighe t ? 
Hagen: Sm å brukera treng 

denne jorda om de s ka l overle 
ve som sj ølste ndige familie
bruk. Om regjeringa m ener 
noe me d de n la ngsiktige j ord 
brukspolitikke n sin, de r de 
bl.a. s ka l dy rke 750 000 da i næ
r ingssvake områ de, så m å den 
også være vlUig til å få igj en-

nom overdragelsen sj øl om ei
gera ikke går med på en frivil
lig ordning. 

Sigden : Statssekretær Grue i 
Landbruksdepa r tem entet , sa i 
fore d raget sitt i dag at de t eksi
ster e r en faktisk fare for over
produks jon i en rekke pr oduk
sjoner , da i første rekke mjølk 
og kjøtt. Han knytta dette til 
diskusj one n om mer jord til de 
mindre b ruka. Åssen ser du på 
dette·? 

Hagen : For det første kan en 
nok av og til undres på h vorfor 
vi i fr a m tida ba r e skal være 
sj ølberga m ed kna pt ha lvpa r 
ten av det vi tre nger , og for de t 
a ndre så vil det vel aldri være 
de sm å som skaper ove rpro
duksjon. Og om det er korn vi 
m a ngler , så hvorfor kan vi ik
ke dyrke det a nna pla ss enn 
de r det blir dyrka i dag'! 

Sigden: Mange synes det er 
et a lvorlig tankekor s _å prate 
om overproduksjon av m at i en 
verde n som sulte r ... ? 

Hagen : Oss tre ng a ll den jor 
da som ska l til for å s ik r e de 
s m å bruka et r ime lig utkomm e 
for fam ilien . 

. "~---~x.t.~--~~l. .. .,.~~~~ 

"' ,\ . .. ... ---~~---'i:-.... ~""-:..~---~ 

Formenne ne i Vågå og R ingebu hadde viktige ting å d iskuter e på 
m øtet. 

Oppland bonde- og småbrukarlag avholdt årsmøte på Ringe
bu lørdag 8. og søndag 9. april. Årsmøtet representerte på fle
re måter et viktig vendepunkt i utviklinga av småbrukarlaget i 
Oppland. 

Tilslutninga til Småbrukarlaget har tatt seg kraftig opp det 
siste året, spesielt i Oppland, men også på landsplan. Det er 
blitt stifta over tredve nye lag, av dem svært mange på Vest
landet, et tradisjonelt svakt område for Småbrukarlaget. 

Det nystarta Lesja-laget har allerede 105 medlemmer, av 
dem mange tidligere Bondelagsfolk. Også lag på Hadeland og 
ellers i Gudbrandsdalen viser kraftig framgang. 

PROPAGANDA F OR DNA 

Møtet var, fra styrets side, 
lagt opp som et tettpa kka pro
paganda møte for Arbeiderpar
tiets og regjeringa s landbruk
s politikk, uten mulighet Ul 
s kikkelig diskusjon a v emner 
s om særlig opptok utsendinge
ne . E t fors lag fra u tsendingene 
f ra Lesja om å skyve fram 
punktet om jordsak en på Lesja 

· og I Ringebu, blei e ffektivt boi
. kotta a v s tyret, til tross for brei 

tilslutning i salen. 
Det formule r te seg a llerede 

fra konstitueringa av , en kraf. 
tig fagopposisjon på møtet . 
Den kom til u tt rykk gjennom 
til dels s te rk kritikk a v sider 
ved landbrukspolitikken og til 
lede lsen a v Småbrukarlaget 
sin holdning til Bondelage t og 
t il beha ndlinga av vik tige sa
k e r for s m å brukera. 

Møte t b lei ste rkt prega a v 
styret sitt forsøk på å kneble 
opposisjonen. Forsla g til en-
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d ring av dagsorden blei avvist 
og t renert , redaksjonskomite. 
en omskrev og unnlot å formu. 
lere krav de var pålagt å jobbe 
med, styret avviste åla årsme
tet ta stilling til kontroversielle 
forslag til u t talelser og for med 
både løgn og fanteri I nomine. 
rlnga·og gjennomføring av va1. 
get. 

FULL STØTTE TIL 
LESJA OG R INGEBU 

Til tross for dette , ga årsme
tet sin fulle støtte til Lesja- og 
Ringebu-småbrukernes krav 
om tildeling av mer jord, og 
det ble vedtatt uttalelser som 
klart ga uttrykk for at om frt. 
villige ordninger ikke strakk 
til, så måtte regjeringa forplik
te seg til å løse jordspørsmålet 
gjennom ekspropriering. 

Det ble videre reist kritikk 
mot a vløserordninga, mot bo
nusor dn.inga og mot den nye 
jordskifteloven . 
· Direkte oppsiktsvekkende 
var Kjell G. Jakobsens uttalel
ser om forholdet til Bon delaget 
og til lojaliteten mot forha,j 
lingspartnerne, som han klat\ 
stilte over interessene til små
brukera, bl.a . i spørsmålet om 
offentliggjøring av partenes 
krav t il forha ndlingene. Han 
s lo også fast a t vi t rengte «hele 
spekteret a v bruk, fra de helt 
store til de he lt små, a lle e r U
ke nødvendige for j ordbruket». 

Det reiste seg s terke røster 
for en s ty r k ing a v s må brukar· 

røndelag: 
Sfgdens utsendte, HASSELVIKA. 

Hasse~vika er e~ lite sted på Fosen i Sør-Trøndelag. Kommunen 
~e~er ~issa. N~nngsg_runnlaget er jordbruk, noe fiske og en del 
~~ ~st\ Her finner v1 større gårder og småbruk om hverandre. 

A A A
. d~fve~ner :~ ~~t e~I prat med Klara Bue. Bruket hun og mannen 

Dessuten m • De dyrker potet, gras, rotvekster og noe korn. 

I I N M V I ST fjøset. Bes~~~i~;:n;sa~e~ ~I eget bruk. Avlinga blir foret opp på 
' ' ligger i tilskuddss P

9 
yr, og en del ungdyr og kalver. Gården 

SAMMEN MED ARBE1D'ER'NE>> 
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lagets propagandamuligheter 
særlig gjennom en styrkinga~ 
«Bonde- og småbrukerem>, og 
gjennom en sterkere konfron
tering med Bondelaget. Det 
var stor enighet om at en forut
setning for dette, måtte være 
en vesentlig styrking av lagets 
økonomi, basert på sjølber
ging. Bondelaget blei rettmes
sig beskyldt for å «mjølke an
dJ;es krøtter» gjennom samar
beidet med bl.a. Landbrukets 
sentralforbund. 

V ALGSffiKUS 
Møtet blei avslutta, flere ti-

r~~•••~. 

[ 

- Hvilke forhåpninger har du 
til jordbruksoppgjøret for? 
. .,, 

- Inntekta for en del har jo be
dra seg mye i de siste par åra. 
Så de store bruka trenger vel ik
ke få noe mer. Men småbøndene 
henger jo etter fremdeles, som 
de alltid har gjort. Det er vel in
gen grunn til store forhåpninger, 
men det er klart at småbøndene 
må opp i inntekt, noe annet kan 
vi ikke akseptere. 

- Hva er de viktigste krava til 
småbøndene i dag? 

_ Prisene og tilskudda favori
serer de store bruka, så det må 
foregå el mer Indre utjamning. 
Et eksempel er tilskudda til silo
produksjonen. Større bruk får i 
9-øres sonen kr. 8500 i silotils
kudd. Men vi som driver med 
høy og rotvekster får Ingen ting. 
Det var slått fast I stortingsmel
ding 14 at det skulle være noen
lunde like tilskudd for rotvek
ster. Staten foreslo 250 kroner 
målet I tilskudd ved de siste 
Jordbruksforhandlingene, men 
Bondelaget gikk Imot det. Dette 
vUle gitt bruket vårt 1250 kroner. 
Det er Ingen tvil om hvem Bon
delagets forhandlere represen
terer. 

Et annet eksempel er distrikt
stilskuddet på mjølk. Den stør
ste mjølkeprodusenten her på 
Rissa fikk siste året 20 470 kro
ner I tilskudd på sine 50 kyr. Bru
ket vårt fikk 2610 kroner. Og det 

mer over den oppsatte tids 
ramme, etter et skikkelig valg: 
sirkus. Valgnemnda hadde ik
~'.~ uventa, innstilt alle til gjen-

al_g, og aVViste i harnisk oppo
sisJonens formannskandidat 
til tross for at Leif Røssåsber'. 
get_hadde frasagt seg gjenvalg 
sknfthg! Et skriv som for øv
rig «forsvant» da det blei krevd 
referert. Etter at også et for
s~ag på styrekandidat fra Le
SJa var avvist av styret blei 
det slått fast fra salen a t ver
ken nomineringa eller valget 
hadde noe med demokrati å 

gjøre. og resten av valget blei 
en rein farse, der ordstyrerne 
klubba Igjennom kandidater og 
forslag. 

Årsmøtet var en viktig lær
dom for utsendingene. Det vi
ste klart at småbrukera har to 
mektige fiende r å slåss mot. 
På den ene sida de økonomiske 
og strukturelle interessene 
som Bondelaget er satt til å tje
ne, og på den andre s ida regje
ringa og småbrukarlagsledel
sen som dens tro og sanne tje
ner. 

er urettferdig. Godseieren har 
nok fra før, han. På det viset får 
godseieren nok til å investere og 
bli enda større, mens vi blir en
da mindre. 

I fjor etter at godseieren had
de utvida og modernisert sitt 
store fjøs, var det omvisning og 
møte på samfunnshuset. Det he
le var arrangert av Alfa-Lava!, 
F'elleskjøpet og Bondelaget. At 
Bondelaget støtter opp om noe 
slikt er et hån mot alle de små 
medlemmene. Det produseres jo 
for mye melk, så resultatet av 
slik stordrift er jo at enda flere 
av de små må bort. 

- Levekårsinnstillinga, hva 
synes du om den? 

- Den er noe av det mest hår
reisende I den senere tida. VI 
velt jo hvem som har dårligst 
betalt her I landet, det er jo ar
beiderne og småbøndern. Det er 
Ingen grunn til å sammenligne 
dem, skal man sammenligne, 
må man trekke Inn alle gruppe
ne I samfunnet. Jnnstllllnga er 
laiga bare for å splitte dem som 
har minst fra før. Arbeiderne og 
bøndern bør stå sammen, dem 
g.år I dongeri begge parter. Må
tE,hold får de vise, dem som hr 
nok fra før, arbeidern og sm · 
b,0ndern treng det de har. 

_ Hvordan er det med borule· 
kv inna, er det skjedd noen b~· 
di-ing i hennes situasjon den sei· 

nere tida? 

Korrespo-ndent 

- Nei, det er like Ille som det 
ha r vært, man skulle ikke tro 
hun er mye verdt. Vi deltar jo l 
gårdsarbeidet på lik linje med 
mannen, men noen yrkes-status 
det har vi Ikke. Hvis jeg blir syk, 
får jeg Ikke sykepenger, og hvis 
vi da må leie hjelp på gården, 
må vi betal full pris for det. Og 
når jeg blir pensjonert, blir det 
ikke stort mer enn grunnbeløpet 
å leve av. Det er litt bittert å sjå 
at etter mye arbeid og slit, er så 
lite oppnådd og statusen vår så 
dårlig. 

- Vi nærmer oss 1. mai, hv il
ket forhold hard1t tilden dagen? 

- Bøndene har sett litt skeivt 
på 1. mal, vi har Ikke hatt noe 
Innsikt I hvordan dag det er. 
Men nå er det kanskje på tide å 
ta I bruk dagen for å markere 
krava våre. Arbeidsfolk cig bøn
dern må slutte med å sjå på hve
randre når de er misfornøyd. 
Dem må sammenligne seg med 
dem som er høgre opp, og nå når 
dem prøve å skjære ned på tnn
tektan vårres, må vi stå sam
men. 

* 
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Hva gjelder 
Lesja-saka? 

Formannen i Lesja Bonde
og småbrukarlag, Narve Tvei
ten, redegjorde på årsmøtet 
for situasjonen i jordforde
lingssaken på Lesja leiret: 

Saka strekker seg tilbake til 
midten av forrige århundre, da 
diskusjonen om uttapping av to 
grunne, fiskerike vann på le
sjaleiret, blei reist av benda. 
På den tida hadde alle rett til 
fiske i vatna, og området re
presenterte vesentlige næring
sinteresser for folk i området. 

Benda blei enige om uttap
ping og fordeling av de tørrlag- • 
te områda etter matrikkelskyl
den for de enkelte bruka i om
rådet, en fordeling som ga de 
med mye fra før uforholdsmes
sig mer enn de små. Uttappin
ga blei gjennomført i perioden 
1885-1930. 

I 1969 blei det, på initiativ fra 
kommunen, oppretta et utvalg 

som skulle vurdere muligheten 
for oppdyrking av ca. 8000 da . 
på leiret. De hadde innstillinga 
si klar i 1974, og den viste bl.a. 
at av de 14 bruka med mindre 
enn 50 da før oppdyrkinga, ville 
12 fremdeles ha mindre enn 50 
da etter oppdyrking. Derimot 
vme tallet på bruk med mer 
enn 200 da dyrka mark bli mer 
enn tredobla I (fra 7 tll 24 
bruk). 

Til nå har prosjektet kosta 
staten atskillig mer enn det 
opprinnelig budsjetterte 80,6 
millioner fra 1974. I tillegg til 
dette kommer så de faktiske 
nydyrkingskostnadene. 

Dette var den konkrete bak
grunnen for debatten om jord
fordelinga, og opprettelsen av 
Lesja Bonde- og småbrukarlag 
16/ 12 1977. 

Saka har vakt oppsikt i hele 

landet, og småbrukerne har 
vist stor interesse for åssen 
den blir løst i praksis, fordi det
te er et spørsmål som angår 
langt flere enn småbrukera på 
Lesja. 

Saka er tatt opp i Stortinget 
og i Landbruksdepartementet, 
der det blir slått fast at man 
mener saken bør løses i frivil
lighet, men at det kan være ak
tuelt å bruke § 20 i jordloven, 
ekspropriering. 

Pr. i dag har 19 bruk sagt seg 
interessert i å kjøpe 1700 da 
dyrkingsjord, noe som for alles 
vedkommende vil føre til sik
ring som familiebruk . Man re
gner også med at flere kom• 
mer til. 

Småbrukera slår uttrykkelig 
fast at de ikke vil finne seg i no
en form for leiekontrakt. Bare 

,kjøp er aktuelt. 

D 
EGELEN! 

På landbruksfagskolene er det viktigere at alle meter til 
timene enn at man lærer noe. Ifølge den nye fraværsrege
len som Landbruksdepartementet (LD) innførte høsten 
1977 kan ikke en elev som er borte mer enn 12 prosent av 
timene i et fag få standpunktkarakterer i dette faget, og 
dermed heller ikke vitnemål. Sigden har tatt en prat med 
Bjørn Ole Alm, redaktør for ILFS-avisa (avisa til interesseor
ganisasjonen for landbruksfagskolene) for å høre litt mer 
om 12 %-regelen. Bjørn Ole : - Landsmøtet ved-
- Hv a var LD's begrunnelse tok som nevnt å kreve 12 %-

for å innføre 12 %-regelen ? regelen fjerna, og dessuten at 
Bjørn Ole : - De hevder at det ILFS måtte støtte alle aksjoner 

er så stort fravær (dvs. skulk) som ble satt I verk mot regelen. 
på landbruksskolene, og så skal Alle elever som ble rammet av 
altså 12 %-regelen «løse» dette regelen skulle støttes. Torsdag 
problemet. De ser på alt fravær 6. april var det aksjonsdag over 
på samme måten, så sjukdom hele landet mot regelen. Allmø
f .eks. regnes også som fravær . ter, elevråd o.l. blei oppfordra til 
Ellers er det jo typisk at elevene å sende vedtak til LD med krav 
blir gjort til de store syndebuk- om å få regelen fjerna. Undersk
kene uten at de har forsøkt å fin- riftslister med påskriften «vi 
ne årsakene til dette fraværet. krever at Landbruksdeparte
Eventuelle fell og mangler ved mentet trekker 12 %-regelen til
undervisningsopplegget blir ik- bake øyeblikkelig» går vi ut fra 
ke vurdert. Det er for øvrig aldri blei flittig brukt på de fleste sko
blitt vist at fraværet er større på lene. Omlag halvparte n av sko
landbruksfagskolene enn på an- lene skulle dessuten ha et eller 
dre videregående skoler. annet eget arrangement på 6. 

- Hva mener elvene om 12 %- april. 
regelen nå som den snart har - Tror du LD vil fjerne r ege-
fungert et helt skoleår? Zen hv is fler tallet av elevene /...--re-

Bjørn Ole : - Erfaringa til verdet? 
ILFS er at det er stor misnøye Bjørn Ole : Jeg tror neppe det 
på de fleste s_kolene. Elevene fø- skjer automatisk sjøl om de får 
ler seg fullstendig umyndig- underskrutsllstene lagt på bor
gjort. Regelen blir Ikke brukt li
ke strengt på alle skolene, slik at 
en del elever Ikke har fått noen 
direkte føling med den, mens an
dre har fått merke det. ILFS
landsmøtet I februjar I år vedtok 
enstemmig å kreve 12 %-regelen 
fjerna. Blir regelen brukt konse
kvent kan en relslkere at omlag 
halvparten av elvene Ikke får 
vitnemål. I enktelte fag er nem
lig 3-4 timers fravær nok til å · 

"bli ramma av 12 %-regelen. Og
så endel lærere er Imot 12 %
regelen og mener at LD nedvur
derer lærernes kompteanse til å 
sette karakterer på elever med 
større fravær. 

det. J eg har snakka med Arne 
Vold, statskonsulent for land
bruksopplæringa, og han sa at 
LD Ikke har tenkt å fjerne rege
len før de har vurdert resultatet 
av en undersøkelse de skal sette 
i gang. I denne undersøkelsen 
skal lærerne og elevene legge 
fram sitt syn på regelen. Elevrå
dene skal uttale seg på vegne av 
elevene. LD godtar ikke allmøte
vedtak. Vold hadde dessuten 
inntrykk av at regelen blei mer 
positivt mottatt enn hva U.FSs 
erfaringer viser. V! håper Imid
lertid at LD er villige til å disku
tere med ILFS om en bedre ord
ning. ILFS-landsmøtet vedtok å 
gå inn for den gamle ordningen, 
men uten at fraværet føres på 
vitnemålet. Dessuten må det 
diskuteres på skolene hvorvidt 
vi ønsker en fraværsregel i det 
hele tatt - og I så fall hvilken. 

- Hva v il ILFS gjore dersom 
LD ikke bøyer seg for el even es 
krav? 

Bjørn Ole: - Da vil nok eleve
ne vurdere hardere protester og 
aksjonsformer. På landsmøtet 
diskuterte vi et forslag om bol
kott av 12 prosent av timene I et 
fag, slik at alle elvene ville 
overskride fraværsgrensen. Det
te kan bli aktuelt å gjøre dersom 
LD ikke godtar elevenes krav. 
En ting er sikkert: Vi gir oss ik· 
ke for 12 %-regelen er fjerna. 

- Hva har ILFS tenkt å gjore 
med denne saken f 

Bjørn Ole Alm, redaktør av ILFS-avisa, organ for Interesseorga• 
nlsasjonen for landbruksfagskolene. 
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Hovedbølet, Eldsvolds Verk. Herfra styrer Mathiesen «kongeriket», og her møtes innflytelsesrike 
personer til fine middager. Limousinene svingte opp foran hovedinngangen do. Sigden var der. Det 
var nok middagsservering igjen ... 

«K 

«Vi llker'n ltte,» sa el gam• 
mal dame til oss oppe ved Hur
dalsjøen da vi stoppa for å høre 
om vi var på rett veg. 

Oghvemer'n? Jo,deter god
seier Mathiesen sjøl, det far. 
For du befinner deg i «hans» ri
ke når du har svingt av ved 
Eldsvold og satt snuta. oppover 
I Hurdal. 800 000 mål 
Mathiesen-skog rundt deg på 
alle kanter. Og skilter med 
«Privat vegn og «Bom» like 
tett som sklga.rdsta.ur. 

Godseier Mathiesen sin store 
bedrift her I livet er at han er 
sønn av far sin. Derfor eier han 
80 prosent av Hurdal kommu
ne, og derfor har hans Inn- og 
utfall avgjørende betydning for 
dagliglivet til en god slump 
folk både I Nannestad, Hurdal, 
Skrukkella, Toten, Hadeland 
osv. 

Mathiesen-godset - det er 
bygd på erkjentlighetsgaver 
fra danske enevoldsherskere, 
eiendom lurt fra folk og sulta 
fra folk. Måtene Mathiesen
godset har oppstått på tåler 
knapt dagslys, og de er lite be
handla I familiebiografien som 
vi en gang var så heldig å lese 
gjennom. «Fra Linderud til 
Eldsvold Verk» var tittelen, 
men den kunne like godt lia 

vært kalt «The King and I.» 
For dette var historia om dan
skeadelen og jakt-turene med 
det dansk-norske kongehuset. 

En tradisjon nåværende 
Mathiesen følger opp med jakt
turer med H.K.H. kronprins H. 
Utgangspunktet er Mathlesens 
lille jakthytte, som såvidt vi 
kunne" telie· bestod ·av i alt 7 
bygninger. (Visstnok privat 
museum.) 

Kong Mathiesen og H.K.H. 
kronprins H har felles interes
ser også. utenom jakt, nemlig 
naturvern. Kong M har vært 
formann i World Wild Life 
Fund der Kronprins H er den 
høye beskytter. 

Mathiesen har også. oppretta 
sitt eget lille forskningsfelt for 
viltpleie på. 100 000 mål. Det 
hadde seg nemlig slik at jeger
og fiskerforeninga. stod i fare 
for å. kunne ekspropriere jakt
retten til videre utleie for med
lemmene I foreninga.. Men det 
blei heldigvis forhindra med 
det geniale sjakktrekket med 
prøvefeltet, der Mathiesen na
turligvis har enerett på. all 
jakt. (Unnskyld: les vitenskap
lige undersøkelser) 

Noe lignende har også skjedd 
rundt den før omtalte vesle 
hytta. Det har seg nemlig slik 
at Mathiesen har driv! og plan-

) 

ta Igjen med skog dyrka. mark 
som små.brukerne har slitt 
med spett og stubbebryter for 
å. rydde. Og de to fineste bitene 
ligger aklturat rundt hytta I 
Skrukkelia. Men for å avverge 
at en frekk småbruker en gang 
ska.I kunne komme å. kreve det 
hele ekspropriert til jordbruk;- ·. 
formål, så er det planta over 
300 sorter gran på jordet. For
søksfelt med andre ord. 

Men Mathiesen er Ikke bare 
friluftsmann. Han er også. glad . 
I bordlivets gleder. Middagene 
på hovedbølet er vidgjetne, 
med innbedte advokater, folk 
fra departementer og andre 
etater. Særlig er det fart i sel
skapslivet når et prosjekt skal 
godkjennes av høgere myndig
het, eller en rettssak er på 
gang. 

For Mathiesen har nesten al
dri tapt en rettssak. Han er for 
rik til det. Og for flink til å. lage 
mat. Derfor har småbrukere 
og arbeidere måtte bite i gra
set, samme hvor åpenbare be
visene synes å. være. 

Nei, Nannestad, Hurdal, 
Skrukkella, Toten, Hadeland 
osv «llker'n itte.» Men hvem er 
det som holder slike folk under 
armene så. de kan sitte på. tjuv
godset sitt, for det tredje år
hundre på rad??? 

Mathlesens lille jakthytte I Skrukkella, som teller Ikke mindre enn sju hus. Her samles Mathiesen 
med kronprins og hele kostebinderiet for å Inspisere det 100 000 må.I st-0re forsøksfeltet hver høst. 
Med gevær! VI beklager det dårlige bildet - men Mathiesen er blitt frastjålet antikviteter for en 
del titusener fra «hytta», og har rigga til et alvorlig tyverianlegg - så vi turte dessverre Ikke gå 
lenger I 

Hurdal Bonde og 
Småbrukarlag har enga
sjert seg sterkt i jordsa
ka i Skrukkelia. Laget 
teller 15 medlemmer, og 
blei vel nærmest danna 
pga. disse sakene. For
mann i laget er Finn Dø
lerud, sjøl skogsarbeider 
hos Mathiesen, og vi 
spør han hvorfor det nå 
igjen er blitt aktuelt å re
ise kravet om ekspro
priasjon av jord. Som før 
nevnt var det ei liknende 
sak for godt og vel tjue 
år sia. 

- Folk har vel i alle år ønska 
at de kunne eie den jorda de 
dreiv sjøl. Slik som det er nå, 
forpakter de fleste av Mathie
sen. Men folk har kvia seg for å 

kreve mer jord, fordi de syntes 
de ikke hadde råd til det. Nå 
har imidlertid en del fått et 
mer optimistisk syn på framti
da og muligheten for å skaffe 
seg et levelig utkomme fra 
jordbruket. Så det er vel grun
nen til at saka er blitt reist ak
kurat nå. 

- D et er jo ingen tv il om at 
dere har befollcninga i Hu rdal 
på deres side i d enne saka, 
m en hv ordan stiller d et seg 
m ed kommune,i? 

- Vi er skuffa over måten 
kommunen har behandla den
ne saka på. VI har ikke fått · 
støtte fra en eneste kommune
styrerepresentant. Jordstyret, 
der vi har full støtte, sendte i 
sin tid denne saka over Ul 
generalplanutvalget for be
handling der, men de nekta å 
ha noe med den å gjøre. I ste
det sa de at vi skulle planlegge 
hele prosjektet samen med 
Mathiesen. Men det sier seg 

Fin Døl ru 
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V 
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sjøl, det nytter Ikke å planleg
ge sammen med en som ikke er 
villig til å selge en tomme jord, 
men tvert i mot tviholder på 
privilegiene sine. Så Småbru
karlaget avviste et slikt opp
legg. 

- Så dere har ingen tro på at 
Mathiesen v il selge frivillig? 

- Med de erfaringene vi har 
fra forrige ekspropriasjons
sak, og med det vi har fått høre 
i forbindelse med denne saka, 
så har vi ingen !Uusjoner om 
det. Derfor har vi også reist 
denne saka på politisk og prin
sippleit grunnlag. Dette dreier 
seg jo om de som driver jorda 
også skal eie den, og om boset
tinga i slike grender som 
Skrukkeiia skal opprettholdes 
for framtida. Til disse kravene 
har vi fått støtte fra en del 
stortingsrepresentanter fra 
fylket, og fra Småbrukarlaget. 

- Hva slags produk3jon er 
det som er aktuell dersom dere 

■ 

JON 

Ekspropriasjonssaka I 
SkrukJcella begynte egenWg 
rett etter krigen. Da gikk 10 
småbrukere, gjennom Hurdal 
kommune, til ekspropriasjons
s~k mot Mathiesen for å få 
kjøpt jorda de forpakta og 
;yeiv. l\la.thiesen nekta og sa-

a blei kjørt helt ~ til 
~øye~teretts kjæremålsutvalg, 

g gJennom både skjønn og 
overskjønn av godseieren. 

Men han måtte bite I graset 
til slutt. Derimot var det en del 
~ndre småbrukere l Skrukke• 

~• som også forpakta av Mat
hiesen og som også kunne tenkt 
:ef mer jord. Men de syntes 

1
~ blei for dyrt, og var derfor 

søke må.ed på eksproprlasjons-
r!m let den gangen. 

'1 må~mot fikk de kjøpt hus og 
ved sid og forpakta mer jord 

a av fra Mathiesen. Det 
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Finn ~Jerud, formann i Hurdal Bonde- og Småbrukarlag ;g ~ed
lem av Jordstyret, mener ekspropriasjon er eneste muligheten for at 
småbrukerne i Skrukkella. skal få jord. 

nå vfoner fram med saka de· 
res? 

Det blir i første rekke 
mjølk og sau. Særlig sau er det
te området som skapt for. Men 
det går ikke slik forholda er nå, 
i og med at Mathiesen krever 
belteavgift av de som slipper 
dyr i utmarka. Det må det bl! 
ei forandring på, og sjøl er jeg 
også i tvil om han har noen som 
helst slags rett til å kreve inn 
dette, etter som det er gamle 
Hadeland Almenning dette om
rådet opprinnel!g Ugger under. 
Og en ting som beiterett kan ik-

er en del av disse småbrukerne 
som nå krever ekspropriasjon. 

Mathiesen sitter på mer eim 
300 000 mål. Men han nekter å 
selge en tomme av det. Derfor 
er det bare ekspropriasjon som 
kan sikre småbrukerne i 
Skrukk.ella den jorda de har 
drevet i ti-år, og som ut I fra 
kravet om bo- og driltspllkt 
&kulle være deres for lenge sla.. 

Ekspropriasjonssaka sist 
endte med seler for små· 
brukerne I 1955, Da hadde de 
drevet på i mer enn 10 år. Men 
nettopp fordi de ikke ga seg, 
rnen sloss videre mot gods
eieren, så kunne de vinne. Er• 
1•rlngene fra den gangen vil 
Sikkert bli gode å ha for små
brukerne denne gangen også. 

Uke ens hva som skjedde et• 
ter at de hadde vunnet saka, 
for da Prøvde Mathiesen gjen-

ke fjernes fordi om et område 
skifter eier. 

- Assen ser dere på mulig
heten til å vinne fram? 

- Vi er optimister, men vi 
har ingen tro på at det vil gå 
fort og glatt. Bare seigt og tål
modig arbeid vil føre fram, det 
så vi forrige gang det blei 
krevd ekspropriering her oppe, 
si.er Finn Dølerud, som vil opp
fordre alle Bondelag, Småbru
karlag og andre til å støtte 
småbrukerne i Hurdal. Adres
se: Hurdal Bonde og Småbru
karlag v /Finn Dølerud 2094 
Hurdal. 

nom ei rad provokasjoner å 
· gjøre livet surt for små• 
bnlkerne. Han forlangte er
sta,tning for skogen som stod 
på eiendommene småbnlkerne 
kjø,pte som ikke bare dekka 

' t n også prisen på temmere , me å 
Profitten han vUJe hatt ved 

å bnlket. Han sage det opp P sag å 
pre;vde å nekte småbrukeriefå 
selge tomter, og han klarte d å 
det til at de måtte være me 
betale vegutgifter til en veg 
han bare Ja uten å spørr::i::i:i~ 

E:I anna side ved den 
er at aJJe småbnlkerne s:: 
vant eksproprlastin~~:~obba 
ga~1g, blei oppsa Mathiesen.) 
alle I skogen hos tte ta seg 
BegTtmnekls~::.:~!t i onne• 
fri fra s o.,-
ne ! !! 

Dette bildet blei tatt våren 1977, og viser Thorbjørn Henriksen ved 
noe av den oversvømma jorda, som var ei følge av damslipp hos 
Mathiesen. 

Småbruker T .Henriksen: 
(( 

«Hvis staten akter å bruke tvungen voldgift ved Øette jordbruk
soppgjøret, eller akter å tvinge voldgifts.dommen for de fagorgani
serte ned over hodet på bøndene, da er det all grunn til å reise en 
proteststorm. Vi småbønder har nå i lengre tid blitt lovet ei leve
lig inntekt fra det arbeidet vi utfører, og vi kan ikke akseptere at 
det blir slått ei strek over disse lovnadene. Dersom det viser seg 
at det er storbøndene som stikker av med kaka også ved dette 
oppgjøret, eller det tjener til å styrke de med inntekter over, la 
oss si 200 000, ja da tror jeg det er duket for flere aksjoner som 
Hitra-aksjonen.» 

Det er formannen i Nannestad 
Bonde- og Småbrukarlag, Thor
bjørn Henriksen, som kommen
terer det pågående jordbruks
og lønnsoppgjøret på denne må
ten. Henriksen driver sjøl et 
bruk på 78 mål, me·d noe forpakt
ning i tillegg. 40 dyr har han hatt 
med stort og smått, men nå trap
per han noe ned etter som helsa 
har sagt «nei takk» til samme 
arbeidsbyrden som før. 

Garden til Thorbjørn Henrik
sen Jigger helt ved enden av 

· Hurdal-sjøen, omkransa av 
Mathiesen-eiendom. Noe han 
blir minna om både Utt og ofte. 

, F .eks. om våren, da jorda hans 
'. flere ganger har vært oversvømt 
som følge av damslipp fra god-
seieren sl side. · 

STATEN TJENER PÅ 
KRAFTFORORDNINGEN 

Nannestad Bonde- og Småbru• 
karlag er et Jag som har mar-
kert seg I flere saker i jordbruks
debatten, til tross for at det er 
nystarta. Kraftforordningen er 
en av de tinga laget har tatt opp. 

- VI regna ut at i fjor tjente 
staten 900 millioner kroner på at 
den har kraftformonopol, mensi 
det blei utbetalt 650 millioner 

Ul odusentene. 
kraftforstønad pr Igjen 

dre ord satt staten 
Med an tt på 250 mUlioner, 
med en ne O h dde 
som husdyrprodusentene a 

finansiert. dt å merke seg at 
Og det er ver får tor-

de mindre brukerne 

holdsvis minst av den støtten 
som blir utbetalt. F .eks. blei 
støtten før utbetalt også for dyr 
mellom 12 og 18 måneder, men 
dette har nå falt bort. Det betyr 
135 kroner pr. dyr I tap, og det er 
I den husdyrgruppa der de fleste 
småbrukerne er representert. 

- Så dere krever at hele 
kraftforordninga legges om? 

- Det gjør vi. Vi er ikke inte
ressert i å støtte opp om el ord
ning som ikke er annet enn el 
mjølkeku for staten. 

SMÅBRUKERNE ER 
VIKTIGE FOR SAMFUNNET 

- Jeg veit at dere har tatt opp 
småbrukeren sin betydning bå· 
de for lokalsamfunnet og sam
funnet som helhet, og at dere går 
hardt imot at nedlegginga av 
disse bruka skal fortsette? 

- Ja, som småbrukere er vi 
sjølsagt imot at vi skal raderes 
ut, og plassen overlates til stor
bøndene. Og det har vi gode ar
gumenter for å stå på. For stati
stikken viser entydig at produk
sjonen pr. mål på de mindre bru
kene Jigger langt over de større 
brukene. Og det med en kapita
linnsats som ligger nesten halv
parten så høyt som tilfellet er for 
bruk over 300 mål. Så hvis du ser 
på hva som blir investert og hva 
en tår igjen, så er det ingen tvil 
om hva som er lønnsomt. 

_ Og likevel er det de mindre 
bruka som legges ned r 

) 
- Ja, de presses ut fordi alle 

ken ledelsen i Bondelaget står 
for. 

Dessuten er det også et fak
tum at ledelsens politiske. til
knytning har ført til at Småbru
·karlaget av mange mindre bøn
der har blitt sett på som en støt
tespiller til den politikken staten 
har ført. Det må vi rette opp. 

støtteordnJnger prissubsidier : INNTEKTSBEREGNENGENE 
I JORDBRUKET ER BLØFF 

osv. tjener de større brukene. 
Slik er det, enda Norge jo er et 
land av småbønder. 

Men jeg tror småbrukerne er 
blitt mer klar over situasjonen 
sin nå. Vi har begynt å tenke, og 
derfor er også småbrukerbeve
gelsen i framgang. 

DEN POLITISKE Tll..
KNYTNINGA HAR HINDRA 

SMÅBRUKARLAGET 

- Nå er det jo et faktum at d et 
overveldende flertallet jordbru.· 
k ere er d et vi kan kalle småbøn· 
der. Men den organisasjonen 
som hevder å forsvare interesse· 

. ne til disse bøndene, nemlig 
Småbrukarlaget, organiserer 
bare et lite mitl(iretall av dem. 
Hardu noen forklaring på det? 

- Småbrukarlaget, og da sær
lig ledelsen, har altfor mye vært 
et vedheng til ledelsen i Bondela
get. Småbrukarlaget har ikke 
gått ut med en pol!tlkk som står i 
motsetning til storbondepolltik-

- I det siste har vi sett hvor· 
dan avisene har brukt side på si· 
de for å legge ut de voldsomme 
inntektsokningene i jordbruket. 
Hardu sett noe til dem sjøl? 

- Nei, og det skyldes jo at dis
se tallene er fulls tendig ville. 
Det blir jo ikke gjort klart hva 
slags grunnlag en regner ut ifra. 
Med prosentene som er oppgitt 
er det mulig å regne seg fram til 
en gjennomsnittsinntekt pr. 
bruk på flere hundre tusen. 

Men om vi bønder veit at disse 
talla er gale, så må vi være opp. 
merksomme på hvordan de blir 
brukt. De er utregna fra bruk 
la>1gt over gjennomsnittet, men 
nyttes til å «bevise» at opptrap. 
plnga av de mindre brukene ikke 
lengre er nødvendig. Og det må 
vi gå imot. Småbrukerne står 
fast på kravet om at inntekt

. sopptrapplnga må gjennomfø
res, og omfatte alle bruk, sier 
Thorbjørn Henriksen. 

Thorbjørn Henriksen, formann I Nannestad Bonde- og Småbrukar
lag, et lag som bl.a. har gått hardt ut mot kraftforordninga. 
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«Nei, dette går den vegen høna sparker. Flere av hoggera oppi 
her har ligget på dagslønninger rundt 150 kroner i vinter. Det er 
alt de har fått igjen etter å ha baska og slitt i meterhøg snø. 

Jeg kan nesten ikke huske at vi skogarbeidera har vært så ille 
stilt når det gjelder lønningene i forhold til andre. Og ikke skjen-. 
ner jeg riktig åssen det har skjedd heller. Det er jo ikke SÅ lenge 
sia vi lå på høyde med industriarbeidera, og nå ligger vi over ti 
kroner under i timen. Nei denne skogstariffen er det bare ei me
ning om blant skogsarbeidera: Den er ikke brukbar». 

Mannen bak disse ordene er 
Halvor Lundberg. Han har job
bet i skogen siden han var 12 år. 
Nå er han øyeblikkelig 67 og pen
s jonis t, så ha n veit hva han 
snakkerom. 

Lundberg er kjører, og en av 
de siste som bruker hest. Bare 
seks er det igjen av det slaget 
nå. Før i tida var de over 50. 
Timber-jacker og skiddere har 
tatt over transporten, og enda 
større maskiner er på veg inn 
hvis det ikke blir hindra. 

Ved sida av skogsarbeidet har 
Halvor Lundberg også et små
bruk, der han har 3 mjølkekyr. 

Men dem er det kona som sørger 
for stellet og mjølkinga av. Hal
vor er medlem av Skog og Land, 
og opptatt av fram tida for skogs 
arbeiderne: 

MANGE SLUTTER 

Det går ikke stort lenger 
slik det er nå. Etter som jeg har 
hørt er det flere som søker etter 
andet arbeide og det er jo ikke så 
rart. Ei tarifflønn på 25,51 kro
ner timen er ikke mye å leve av. 
Særlig ikke når en tar i betrakt
ning at en skogsarbeider trenger 
tre ganger så mye mat som 

Prosessmaskin, Slike er en trusel mot arbeidsplassene I skogen. 

f.eks. en som jobber på kontor. 
Og s liter arbeidstøyet mange 
ganger så fort. Å jobbe i skogen 
er vel noe av det hardeste som 
finnes, det er det yrket i landet 
med n est yrkes-skader. Og nå 
ser det jamen ut til at det skal bli 
det yrket som har lavest beta
ling også! 

LEDELSEN I SKOG OG LAND 
ERFOR SVAKE 

- M en nå har det jo vært 
snakka om at skogsarbeiderne 
skal over på fast/onn i flere år. 
Blir d et ikke snart? 

- Om rekrutteringa skal sik
res, så må det bli fastlønn. Vi 
skogarbeidera har jo krevd det 
lenge. I år trudde jeg nesten vi 
skulle fått det gjennom, men det 
blir visst ikke nå heller. 

Nei, kara -våre i forbundet er 
for svake det er det som er sa
ken. Alt for lite ute i terrenget 
for å snakke med oss medlem
mene. Vi ser de jo bare når vi 
har ei nemnd eller noe slikt, og 
da er de jo pent nødt til å møte 

N! 
opp. Du ser det jo hvis du leser 
Skog- og Landarbeideren også. 
Det står fint lite om forholda for 
oss skogsarbeiderne. Skal det bli 
bedre, så må det bli slutt på de 
fine orda. De får finne fram ove
renskomsten- til staten og plasse
re oss på et skikkelig nivå der! 
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FOLK UTOG 
MASKINER INN Nå må det bli fastlønn i skogen, sier Halvor Lundberg. 

- Nå er flere skogeierfor
eninger i ferd m ed å kjope pro· 
sessormaskiner som bade kan 
f elle, kviste og kappe. Er ikke 
det en tnLSsel mot arbeidsplas
sene i skogen? 

- Det er det jo. Men du vet 
først holder de lønna nede så in
gen kan jobbe i skogen. Og · så 
sier de at de ikke får folk, så de 
må kjøpe inn disse digre beista 
av noen maskiner. 

Det er klart at disse maskine
ne truer arbeidsplassene i slike 
bygder som Skmkkeiia, der skogen 
og jordbruke t er eneste utkom
met. Og ikke kan jeg skjønne 
al noen kan slippe ei 

slik maskin laus J skogen. Det 
ser jo ut som e t tørt elvefar et
terpå, og de farer stygt til med 
småskogen og skogbotnen .. 

MÅ BLI EI ENDRING 
PÅ PENSJONSORDNINGEN 

- Nå er du jo pensjonist om 
noen måneder. D et blir vel å le
ve herrens glade da.ger på en fet 
skogsarbeiderpensjon, det da. 

- · Å nei du far. Skogsarbel
derpensjonen forsvinner nok inn 
i folkepensjonene den. Du skjøn
ner, dette er slikt lagt opp at du 
får 5 prosent mer i lønn fra du er 

Prosessor eller ikke. Hester el"det lalle fall få 1 • 

55 og 10 prosent mer fra du er 60. 
Men når du har fylt 63, så faller 
dette tillegget bort, for da får du 
skogspensjon. Men den er det jo 
vi sjøl som har betalt inn. 

Så det vi har betalt inn I pen
sjon, det tjener i grunnen skogei
erne det. For de slipper jo lønns
utgifter på denne måten, mens 
vi betaler vårt eget lønnstillegg. 

- Så du vil ha ei fullstendig 
omlegging av pensjonsordninga 
for skogsarbeiderne, da r 

- Klart jeg vil. En skulle jo 
Ikke tro det var voksne folk som 
hadde finn! på den ordninga vi 
har nå, sier Halvor Lundeberg. 

svarta, gJen av I skogen Her 1 . egger Lundberg bigslet på 
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12 UTENRIKS 

Sovjet med store 
korninnkjøp 

Sovjet har nylig gått til inn- Disse e norme kornkjøpa 
kjøp av enda 1.H millioner understreker nok e n gang krisa 
tonn hvete i USA. Siden oklo- I I det sovjetiske jordbruket. De 
b e r I fjor har Sovjet kjøpt 9.8 nye tsarene I Kreml sin van
millioner tonn, og det er ventet vittige m ilitær e opp rusting 
a t det totale kornkjøpet vil rammer landbrukssektoren 
komme opp I 15 millione r tonn hardt, I tillegg til krisa i jord
Innen oktober I å r . Ti l bruket som har fulgt I kjøl
samm enlikning var kornkjøpet vannet av den borgerlige 
I Cjor på 12 m illione r tonn. kontrarevolusjonen i 1956. 

Organisering av. 
amerikanske bønder 

Det er no freis tnader på å s te å r et, noko som har ram ma 
organisere a m erikanske bøn- små- og m indre m ellombønder 
der i ein landsomfem nande . s ærleg hardt. Del er dif or-bla nt 
bondeorganisasjon, som desse bøndene det er størs t 
Bondelaget og Bonde- og Små- stemning for organisasjons-
br uka r laget her til la nds. tanke n. 

Hittil har ame rika nske bøn- De l ha r vore ka sta fra m ide-
der ikkje ha tt noko r eis ka p til å ar om a t ein ikkje s ka l så jorda 
fremje sine interesse r på t il vå ren, og brenning av 
lands basis . Mange bønder er a v l ing/ neds la kting a v kveg 
med i lokale bondelag, m en har og vore dr øfta . F or litt sia 
des se ha r i ngen lingingsrett. var del ein s tørre t ra ktor-

Ba kgrunnen for at del no de m ons tras jon i Washington 
vert fart i or ganiser ingsspør s - ·o.c. som effektivt satte ein 
målet , er overproduksjons- s t oggar for trafikken i hovud
krisa i landbruket. Prisen på stade n. 
korn og kjøt har fa ll kra ftig- s i-

Bønder drept n 
bondeopprør 
I s iste ha lvdel av ma rs iverk

satte bønder og a r beidere i den 
me llom-a m erika nske state n E l 
Salvador flere større de m on
strasjoner og protestaksjoner. 

I omegnen rundt hoveds ta
den San Sa lva dor og i og rundt 
byene El R-0de o, Tocoluco og 
La; Esperanza erklærte r egje
ringa unntaks tils ta nd. Na sjo
nalgarden sp erret alle 
innfartsveiene til disse stede
ne. Bønde ne protestor te mot 
utbyttinga og mot de t «tyranni
ske militære t , som undertryk
ker småbøndene på bestia lsk 
vis». Dette ble sagt i en felles
uttalelse fra bondeforbundet 
og landarbeidernes fagfor 
bund. 

I løpe t a v de siste par-t re 
ukene ha r minst 15 bønde r og 
la ndarbeidere blitt drept a v 
fasciststyr kene, og over 50 er 
blitt sår et . Torsdag 16. mars 
ble fire bønder skutt ne d og 
drept under en dem onstrasjon i 
hovedstaden. De pr otesterte 
mot låne r enta. . 

Den skjerpede kla ssekam-
p en I E l Salvador føyer seg lnr/ 
i rekka av liknende oppstander 
som ha r vær t I a ndre m ellorr 

a m e rikanske land I de t s iste, 
særlig Nicaragua, m en også 
Guatem a la og Honduras. 

SOLIDA 
er stifta! 

Den politiske og militære utvikling på Afrikas Horn de siste uke-
'- ne har brakt Eritrea-spørsmålet sterkt fram i rampelyset. Etter at 

den fascistiske Mengistu-juntaen i Etiopia med hjelp fra Sovjet og 
av kubanske soldater hadde nedkjempet motstanden fra de vest
somaliske frigjøringsstyrker i Ogadenprovinsen, rettes nå 
oppmerksomheten mot krigen i Eritrea. Regimet i Addis Abeba, 
Etiopia, vil nå forsøke å sette igang en storoffensiv for å knuse 
den eritreiske frigjøringsbevegelse - organisasjonene ELF og 
EPLF. Oppladingen fra etiopisk og sovjetisk side har skapt uro og 
frykt over store deler av verden. 

I Oslo ble det den 6. april i år dannet en solidaritetskomite for 
Eritrea. I en pressemelding fra møtet heter det bla.a. at Solidari
tet Norge - Eritrea er en partipolitisk uavhengig solidaritets
aksjon som har som formål å støtte det eritreiske folket ved 
solidaritetsmøter og ved å samle inn økonomisk støtte til de to 
frigjøringsorganisasjoner i Eritrea 

VI ha r henvendt oss til Georg 
Vaagen som er en av Initia tiv
takerne til Solidaritet Norge -
Eritrea og bedt ham sl noen ord 
om E r itrea og ba kgrunnen for 
frigjøringskrigen. 

- E ritrea som ligger l Øst
Afrlka, la ngs Rødeha vet, er om 
lag 130 000 kvm stort og har en 
befolkning på 4½ m lllion. I stor e 
tre kk er det en jordbruksbefolk
ning med sterkt innslag a v no-

mader. I byene drives det hå nd
verk , handel og litt Industri. 

Som følge av landets strategi
ske beliggenhet ved R ødehavet 
ha r det eritreiske folket gjen
nom tidene vært plaget og 
u ndertrykt a v mektigere nabo
er, som tyrkere og egyptere. I 
1890 ble landet koloni under Ita 
lia. Dette varte til 1941 da Ita lie
n erne ble slått av de a llierte og 
E r itr ea kom under britisk 
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K va skjer i Libanon? 
Trass i den enorme innsatsen med krigsmater~ell kla~e- li~evel 

ikkje sionist-styrkane å nå målet sitt. Den palestinske fr1g1ermgs
fronten PLO og patriotiske libanesarar ytte stor motstand, og 
dreiv m.a. geriljakrig bak linjene til fienden. Det vart klårt at det 
ville bli vanskeleg for ikkje å seie umogeleg for Israel å halde Sør 
Libanon okkupert. I denne situasjonen kom FN-soldatane, mellom 
dei norske, svært så gunstig for staten Israel. 

I mars i år rykka 30 000 israelske soldatar inn i Libanon. Ved 
hjelp av massiv innsats frå den moderne israelske krigsmaksina 
klarte dei etter omlag ei veke å okkupere store delar av det serie· 
ge Libanon. 

Den israelske invasjonen dreiv 200 000 på flukt. Dei sionistiske 
åtaksstyrkane dreiv systematiske terroraksjonar mot sivilbefol
kninga. Flyktningeleirar vart bomba, landsbyar lagt i grus og folk 
vilkårleg arresterte. 

FN-STYRK.ANE TENER 
STATEN ISRAEL 

Offis ielt var grunngjevinga 
for å pla ssere del såkalla 
«fredsbevarende s tyrkane » I 
L ibanon a t dei s kulle overvå
k e a t staten Israel trakk seg 
u t av okkupert område. Men 
røyns lene forte! oss at det er 
stikk motsett. De t er ikkje 
den a ngripne pa rten sine in
teresser som vert Ivaretatt, 
men tvert i mot inter essene 
til okkupanten. FN-styrkane 
skal no ha lde stillinga ne for 
sionis ta ne . Leiaren for FN, 
Kurt Waldheim, sa t.d. nyleg 
at det var desse styrkane si 
oppgåve å sjå til a t ikkje pa
les tinske soldatar rykka inn i 
områ det Is rael no ha r lova å 
trekkje seg ut a v. Det er 
ja mngodt med at norske sol
datar skulle få forb od "inot å 
oppha lde seg på nors k jord. 

ISRAEL VIL SETTE 
SEG F AST I OMRÅDET 

Del isra elske styr kene i Li
banon vil ikkje bli trekt a tten
de til den israelsk e grensa. 
De t har s tats m inis ter Begin 
gjort klårt. Okkupa ntane ha r 
s kifta ut gateskilt o.l. m ed he
braiske sk llter, og på a ndre 
måtar synt at del ser på det 
okkuper te området som 
«sitt». No har del imidle rtid 
varsla at del med tida vil 
trekkje seg attende til e i mil 
nord for grensa del s tod ved 
før okkupasjonen byrja . Men 
dette kan skje først når «F N 
har fastare grep » for å s itere 
den is raelske statsminis ter en 
Be gin. Generalsekretær 
Wa ldheim har på si s ide ror-

Sivilhus bomba til grunnen av isra elske fly . 

administrasjon. Uten å spørr e 
det er itreiske folket og mot fol
kets vilje, ble Eritrea I 1952 av 
FN slått sammen med Etiopia i 
en federasjon. Denne federasjon 
ble a ldri til virkelighet. Despo
ten , keiser Halle Selassi i E tio
pia, tok Ikke det minste hensyn 
til det eritreiske folkets inter
esser, men brøt absolutt a lle 
bestemm elser i FN-avta len . I 
1962 erklærte Halle Selassi at det 
var bare et land - Etiopia. Han 
innledet en grusom forfølgelse 
av det eritreiske folket med sik
t e på å utrydde eritreerne og de
res kultur. 

OPPSTAN D I 1961 

- I 1961 b røt oppstanden ut i 
Eritrea . Under ledelse av mot
s ta ndsbevegelsen ELF - Den 
e r itreiske frigjøringsfronten -
og senere motstandsorganisa
s jonen EPLF - Det eritreiske 
folkets frigjøringsfront - ha r 
det eritreiske folket nå i 17 å r 
ført en oppofrende, heroisk 
kamp for folkets frihet, uavhen
gighet og frigjøring fra Etiopia. 
Deres kamp har vært hard, m en 
seierrik. I dag kontrollerer 
f rlgj ørlngsor gan I sa s j on e n e 
mins t 95 prosent av landsbygda. 
Bar e de største byene er ennå på 
etiopiernes hender. Hoved
staden Asmara er fulls tendig 

sikra at FN er i ferd med å få 
dette grepet . Han akt.ar å set
te inn fle ire soldat.ar og m eire 
våpen. Det offis ielle målet er 

at liba nesiske styrkar skal 
overta kontrollen i området. 
Men desse styrkane består 
m .a . a v fascist-s tyrka.ne til 

m ajor Haddad, falangist.ane, 
som er Israel sine beste ve
ner og hjelpem enn i Llbano_n . 

E-ERITREA 
omringet av frigjørings-
styrkene. 

I de frigjorte områdene har en 
bygge t ut skoler og helseinstitu
s joner, jordbruket er utviklet og 
t ilførselen av mat Ul folket er 
sikret i det vesentligste . Trass i 
den hensynsløse krigføring fra 
etiopisk side med napalm og 
s plintbomber, styrker og utvik
ler det eri treiske folket s ine posi
sjoner og driver fienden tilbake. 

SOVJETISK IMPERIALISME 

- I denne situasjon kommer 
Sovjet inn i bildet ved en enorm 
militær forsyningslinje Moskva 
_ Etiopia. Sovjetiske rådgivere 
og kubanske soldater i tusentall 
s tår nå klar til å kaste seg Inn i 
ka mpene i Eritrea for a lvor. 
Sovjet forsøker på denne måte å 
skaffe seg kontroll over Afrikas 
Hom. Og sovjetiske fly er nå i 
fu ll gang med å bombe de fri
gjorte områder i Eritrea. Solida
r itet Norge - Eritrea gir sin ful
le støt te til fr igjøringsstyrkene I 
E ritrea - vi støtter dem i kam
pen for et frit t Eritrea. VI for
dømmer Etiopias krigfør ing mot 
Eritrea og vi fordømmer Sovjets 
aggresjon på Afrikas Horn. 

I denne skjebnetime for det er 
itreiske folke t maner vi hele det 
norske folket til å s tøtte frigjø
ringskampen I Eritrea - støtt 

a r beidet for et fritt Eritrea. Det 
er nødvendig å reise en opinion 
over hele verden for det helte-

m odig kjempende eritreiske fol
ket, slutter Vaagen. 

Georg Van.gen har skriv! un . 
darlte t Norge-Erltren. der stiftelsesoppro=t for k . S li . .,~ a SJonen o · 
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Slik har 
sionistene 
røvet land 

1948 

1956 1967' 

Middelhavet 

SAUDI 
ARABIA 

INNTIL KRIGEN 
I DAG 

Middelhavet 

" 11111 ea Okkupert av Israel I JF 

Sionis tenes ekspansjon siden statens grunnleggelse i 1948. De stripe t e områdene ble tatt i 1967,krigen. 

Okkupasjonen av Sør-Libanon kommer i tilleggtil det kartetviser. 

De israelske okkupasjonsstyrkene i 
Sør-Libanon er i ferd med å jevne en 
rekke landsbyer med jorda og jage 
unna Mde palestinske flyktninger og 
libanesiske innbyggere. 

Dette er ikke enkeltstående hendin
ger, men del av et større mønster for 
den sionistiske ekspansjonen og kolo
niseringa, både i Palestina og i nabo
landa Egypt og Syria. 

STOR DEL AV 
PALESTINERNE 
_,FORDREVET 

· Før etableringa av staten Is
rael', kjøpte jødiske immigran
teropp landområde r i Palestina, 
ofte med hjelp fra pene:es terke 

sionistsympatisører i utla ndet. 
I Palestina eide likevel jøder i 

1948bare 1 491 kvadratkilometer 
land, eller ca . 5,"7 prosent av det 
totale palestinske landområdet. 

Ved etableringa av staten Is
rael, ble omkring20 000 kvadrat
kilometer la nd okkupert. Ved 
bløff, propaganda og r eln terror 
ble e n s tor d e l av d en pal esUnske 
befolkninga fordrevet fra dette 
området i åra 1948-49. Forlatte 
palestinske eiendommer ble 
konfiskertav staten I srael. 

Etter sionistenes overfa llskrig 
i 1967 ble mange a v de opprinne
lige flyktningene fordrevet fra 
Vestbredden og fra ,Ga za. 
området . Det sa mme skjedde 
me d neste n alle de syriske inn
byggerne på Galan-høydene og 
mange egyptiske innbyggere på 
Sinai-halvøya. 

I Sør-Libanon ha r det vært is
rae ls k politikk i mange år å for
dr ive den libanesiske befolknin
ga og pales tinske flyktninger 

som var bosatt sør for Litani-
el ya. Dette har skjedd med ter
rorbombing og invasjoner, sær
llg siden 1973. Nå prøver sioni
stene ved hjelp av libanesiske 
quislinger og fascister å ska pe 

Kvaer 
Ordet sionisme går 

att når du skal sette 
deg inn i kva som skjer 
i Midt-Austen. Kva er 
så det? 

Sionismen er ein poli
tisk retning grunnlagt 
av Theodor Herzl. Må
let for sionismen er re
in jødisk busetnad i om
rådet mellom Eufrat 
og Tigris. 

Sionismen er ekspan
sjonistisk, dvs. han har 
som mål å legge under 
seg stadig nytt land. 
Det får du lett bekrefta 
Ved å sjå på kartet på 
denne sida. Sionismen 
ser på jødane som her
refolk og arabarane og 

palestinarane som an
nanrangs menneskje. 
Dette gir seg m.a. ut
slag i staten Israel sitt 
omfattande samarbeid 
med rasist.ane Vorster 
og Smith. 

Mange jøder, er mot
st.andarar av sionis
men. Sionismen tener 
da heller ikkje interes
sene til det jødiske fol-
ket. 

Politikken til det no-
verande Israel er sioni
stisk. Difor rommar 
han og nasjonal und.er
trykkjing av det pale 
s tinske folke t, som 
m.a. omfattar syst.e
matisk forskie llshand-

en «s ikkerhetssone» som skal 
om fatte hele Sør-Liba non under 
i s raelsk lede lse . 

S TORE LANDOMRÅDE R 
OKKUPERT 

Innafor staten Israels grenser 
fra før 1967 har også s tore pale
s tinske landområder blitt konfi
s kert av sionistene og de pale
s tlns ke bøndene og jordarbei
de rne e r fordrevet. 

Okkupasjon av stadig nye 
landområder og · fordriving a v 
innbyggerne har vært en konse
kvent linje for den ekspa nsjoni
s tis ke sioniststaten helt siden 
g runnlegginga. 

Fra daa v ha r s ionistene syste
matis k a nlagt en re kke kolonie r , 
militariserte kibbutzer , så kalte 
«na hals» på pa lestinsk , syris k 
og egyptis k områ de . Til sam
m en e r de t over 100 i tallet. Disse 
ska l skap e «fullbyrde te kje ns
gjerninger», fast etablerte boset
tinger av militær betydning . Den 
israelske statsministe ren Begin 
ha r gjentatte ganger gått inn for 
at disse koloniene skal forbli , 

Ill 
V 

saming (ulik løn, ulike 
bust.adar) visumtvang 
for palestinarar o.l. 

Mena.chem Bcgin, sta.tsminister 
i s ta ten Is ra el, forer vidare den 
ras is tis ke og aggressive poli
tis ke lina T heodor Her zl i si tid 
utforma . llegin har sjolv myrdn 
s ivile prtles timtra r m ed ka ld t 
blod, ikkje be rre tryl<t på kim· 
ppen for li, få a ndre til å gj ere 
de t. . 
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Senterparf;im:rnnen og histori
kn.ren Eystein Eggen har ar
beidd mykje med fascismen sitt 
l;ilhove til bøndene. I det siste 
hnr hun skrive fleire artikla.r i 
Dag og Tid om trotskismen slik 
han har opplevd denne åndsret 
ninga ved Norges Landbruks
hogskule. Debatten har vore in
tens. ikkje minst, :w cli Eggen vi
ser kor nrert slektskap trotskis-
men hn.r med fascismen. · 

- Kvaer det prinsipielle synet 
ditt påfasci.sment 

- Fascismen er blitt prega av 
begivenhetene i Hitler-Tysk
land. Særmerkt for den tyske 
fascismen var at rasen var det 

, Ideologiske fundamentet. Ein 
tenkte seg ei nyskapande rasi
stisk rørsle. Denne reindyrka 
fascismen, eller nazismen, var i 
uvanleg grad slorborgarskapets 
verk. Bulgararen Dlmilrov, som 
sjølv levde med i denne tida, 
hadde heilt rett I al fascismen er 
finanskapitalen sitt mest rasan
de forsvar. Poenget er al når 
monopolkapitalen er truga, 
treng han· bandar til å kjempe 
for seg. Desse må ha eit ideolo
gisk fundament som har breiest 
mogleg masseappell - i Tysk
land rasismen: ein uk lår ab
strakt Ideologi som både er 
vendt mot tradisjonell konserva
tisme og mot marxismen. 

BØNDENE - IKKJE 
BÆRARAR AV FASCISME 

- Frå tilike hald er det hevda 
at det var bøndene 110m var det 
bærande element i framvek.sten 
av den norske fascismen i 30· 
åra. Kommentarr 

- Framveksten av fascismen 
i Noreg går tilbake til Oktober
revolusjonen i Sovjet. Gjennom 
heile mellomkrigstida fekk ein 
overalt forsøk på å bygge opp 
slike væpna bandar som eg net
topp nemnde, Dei hadde dei van: 
lege tåkete namna som Leidan
gen, Samfunnshjelpen og Bor
garvern av ymse slag. 

Dei som leia denne oppbyggin
ga var praktisk Ialt berre folk 
frå storborgarskapel. Desse dro 
nmdt på bygdene for å prøve å 
få bøndene til å slutte opp - J . 
B . Hjorth og Anders Lange er 
her typiske døme . Men i leiinga 
for denne oppbygginga av væp
na bandar spela bøndene sjølve 
ei mikroskopisk rolle . 

Bendene stod som heilskap i 
ein heilt annan tradisjon. Dei 
var knytta til den konservative 
arven frå det gamle bondesam-

funnet, særleg slik han vart ut
forma I bonde-venstre. Ein såg 
på bonden som bærar av den na
sjonale kulturen. «Bonden, han 
som landet berga gjennom myr
ke danedom». som farfar min 
skreiv. Eln ville lkkje gje slepp 
på denne tradisjonen ved å kaste 
seg ut I el rasistisk folkesuppe 
samanbryggå av byborga.rar. 

STORBORGERSKAPET 
VAR FOR NAZISMEN 

Storborga.rane derimot drog 
rundt på bygdene med tverso
versløyfe og sa: Oppa v skinnfel
len og vern din rase, gamle fal
ma bygderomantikar. Storbor
garskapet ville bruke bøndene i 
sitt eige politiske opplegg. Klå
rast viser delte skille mellom 
fascisme og bygdekonservatis
me seg ved at den mest ytterleg
gåande nazistiske gruppa som 
landet nokon sinne har hatt, 
meldte seg ul av NS i 1937 med 
den begrunn.Inga at del var for 
my kje bonderomantikk i partie t. 
Leia.ren her var J . B, Hjorth sa
man med el gruppe med utprega 
famfliebakgrunn I storborgar
skapet, tfl dømes direktør Bor
gen i Bærum og disponent Otto 
Sverdrup EngelschJøn. 

Men det norske storborgar
skapet hadde og s terke nærings
Interesser knytta til England, 
vår fremste handelspartna r og 
landet med sterkaste krigsflåten 
1 verda, Særs mange bønder såg 
derimot Tyskland som motpolen 
til England og som ein slags ut
anrlkspolitisk garanti for bygde
Noreg. Dette kan ein følgje heilt 
tilbake til Boerkrigen ved å rhun
dreskiftet. Dengong var Eng
land den s tore imperialistmakta 
og krigen sp ela omtrent same 
rolle som Vietnamkrigen i våre 
da.gar. 

Det tragiske som skjedde var 
då at m ange bønder under kri
gen tolka han s om e in gammal
dags konflikt mellom Tyskland 
og England. Mange ha dde alt 
under 1. verdskrlg hatt sin sym
pati på Tysklands side og hadde 
det framleis, 

KRIGEN STOGGA 
IKKJE FABRIKKANE 

Før og under okkupasjonen 
hoppa mange av dei klassiske 
storborgarlege nazislane av Jas
set. Arbeiderpartiet sin folke
heimspolltikk sis t på 30-talet 
dempa otta for radikale masse
rørsler og dermed og behovet for 

væpna bandar. Under okkupa
sjonen var det dessutan Gestapo 
som tok seg av marxist
lelarane, Kapitalen var no som 
før knytta til «good old Eng
land». 

Fabrikkane gjekk likevel for 
fullt under krigen, til beste for 
den tyske krigsindustrien. Som 
Jon Mlchelet attgjev I «Kapitlet 
som ble vekk», så hadde «de 
heilnorske engelskvennlige for
retningsfolk ikke noen antipati 
mot å tjene penger på Tysk
land.» 

Det seier seg sjølv at I 1945 
hadde desse kre tsa.ne eit despe
rat behov for å overføre fascis
mebegrepe t på bygdekonserva
tismen. På denne måten fekk 
mange, i Dlmitrovs formulering 
rasande forsvara.rar av finans
kapitalen, klassiske rasistar og 
nazistar som omtalt ovanfor, på 
denne måten fekk del overført 
skylda på til dømes småbruka
rane I Valle I Setesdal. 

[[JO 

Valle var nemleg den bygda l 
landet der NS s tod sterkast. Der 
var kvar 4. mann over 15 år 
medlem av NS. Valle e r jo og det 
kanskje fremste dømet på nors k 
bygdetradisjon og bondekultur. 
Berre tenk på Vonde-Åsmund og 
«Gama.It or Se tesdal» . Berre ut 
frå dette dømet å leine kan ein 
forstå kor ufa tteleg mykje nega
tivt overføringa av fasclsmebe
grepet på bygdekonservatismen 
har hatt å seie for den folkelege 
kampkrafta i bygde-Noreg. 

TROTSKISME OG FASCISME 
HENG SAMAN 

- I det si.ste har du skrive my
kje om trotskismen i Dag og Tid. 
Er det nokon samanheng m ed 
fascismen her? 

Frå slaget ved Stalingrad. Under krigen ytte trotskJstane verda over det del kunne for at Hitler 
skulle vinna klrgen. 

- Så ubetinga! Ved sl sterke 
vekt på produktivkreftene som 
fører til at del meiner Imperia
lismen er progressiv , fungerar 
og trotskismen som det D!mlt
rov kalla finanskapitalens ytter
Jeggåande forsvar. Dlior finn eln 
ikkje el elnaste trotskistisk rørs
le som ikkje har endt opp I sam
arbeid med fascismen. 

Poenget ved den nordiske rase 
var al flest mogleg skulle s tille 
seg på monopolkapitalen sitt 
klassestandpunkt. Fordi trotski
stane meiner at lndustrlarbei
darklassen har interesse av fort
satt vekst 1 monopolkapitalen, 
så finst det Ingen prinsipiell for
skjell, Hovudpunktet er å skape 
massebasis for monopolkapita
len. Om ein kallar grunnlaget in
dustriarbe!darklassen eller den 
reine rase vert resultatet akku
rat det same. Fascisme og trot
skisme er Ideologiske tvilllngar. 

. EIN DEL 
TROTSKJSTAR I SV 

- Er det noko parti i dag der 

trotskismen har massegrunn
lag? 

- Ja, ubetinga. Partiet er SV! 
Det er vanleg med brylningar I 
a lle parti, Det er likevel noko 
uvanleg at del høgasle ynskjet 
til den høgre handa er å kutte 
den venstre av. Den trotskisti
ske fløya i SV er Ebbingfløya og 
ungdomsorganisasjonen i par
tiet, su. 
MONOPOLBORGARSKAPET 

ER OPPHAVET TIL 
FASCISMEN 

- Kva røter har trots lcism.en? 
- Det er dei same som fascis-

men, de t : Monopolborgarska
pet. Difor har trotskismen og det 
gamle behovet for å gje bøndene 
skylda. Trotskistane meiner at 
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Eistein Eggen, historikar og Senterparti-mann frå As. 

• og nazis-
op som 

d 
bygdekonservat!sm~ er årsaka 
til mes teparten av vondskapen i 
verda. 

Bondefolket i jungelen i Viet
nam kjempa til dømes I eit halvt 
hundreår mot imperialismen. 
Men l rotskistane der i landet 
fann naturlegvis ut at ein lkkje 
kunne føre kampen med reak
sjonære bønder, nei, først måtte 
e in styrke monopolkapitalen i 
Saigon og Hanoi for å få fram 
den reine vare, den reine lndu
striarbeidarklasse. Dette førte 
sjølvsagt til at de i enda opp som 
agentar for koloni- og penge
makta. Dei m åtte nedkjempast 
av den nasjonale bondebefolk
ninga. Fridomsleiaren, Ho Chi 
Minh, oppsummerte desse sør
gjelege hendinga.ne slik: «And
synes trotskistane: Absolutt fu_ 
gen allianse, ingen e tte rgivna d . 
Det gjeld for eln kvar pris å av
sløre den rolle dei spelar som 
handgagne menn for fascistane, 
og knuse del politisk .» 

Det e r nærast ufatteleg korleis 
ei slik åndsretning kan fungere 
sa.man med den tradisjonelle 
grøn profilerte bondefløya I SV, 
av typen Furre/ Brox. Dei to 
fløya.ne må hate kva randre som 
pesten. 

Trotskismens spill for å dekke 
over si nære tilknytning til fas. 
clsmen har tu dømes korne heilt 
grotesk fra m i studentpolitikken 
ved Noregs Landbrukshøgskule. 
Det har næras t vore nok å sele: 
«Gamle Noreg nørsdst i gren
dom» frå talarstolen, så har nok
re forfina SV-typar kakla opp: 
«Oh, gid, nynazismen på fram
marsj! » 

Det eventyrleg reaksjonære 
ved det trotskistiske speiel sy
ner seg klårt ved a t nettopp des
se same typa.ne til dels stammar 
frå del s torborgarleg superakti
vlstlske miljøa i m e llomkrigsti
da som eg nemnde tld!egare, 
Dette velt denne ungdommen. 
Dei av alle burde vere mest klå
r e over det nære sambandet 
mellom fascisme og finanskapi
tal. Dlfor har del vore så des pe
rate 1 hetsen mot bondetradisjo
nen. 

TROTSKISTENE FRAKSJO
NERTE 

- Det er kjent at trotskismen i 
Noreg har fraksjonert innafor 
DNA. Vi tenkjer her til domes på 
Meyergmppa. I etterkrigstida 
har DNA gått i spissen foråra· 
sere utkantnæringane i la-Ildet til 
beste for monopolkapitale11. Ser 
dti nokon samanhang her? 

- Javisst. Det er det same 
spelet: Ein byggjer på monopol
kapitalen, i dette tilfellet stats
kapitalen, samtidig som ein legg 
skulda på bøndene, DNA har 
hatt verkeleg mange store indu
stri.vener og bondehetsa.rar. Eg 
tenkjer ikkje he r berre på «vår 
gamle ven» Haakon Lie. Gamle 
handelsminister Arne Skau var 
etter sigande overtydd om at 
bygdesamfunnet I seg s jølv var 
fascistisk. Det ga ein smigrande 
bakgrunn for tremje av statska
pitalism en å framstille bonden 
som dørvaktar ved Helvetes 
port. 

- Du meiner at komm,inistar 
og grøne har f elles interesser av 
å ·kjempe mot trotskismen? 

- JA, 100 prosent. AKP har på 
svært mange må tar del siste åra 
vore spydodden I den klassiske 

. bondetradisjonen. Det er AKP 
som har gått fremst for å vida re
føre tradisjonen frå det gamle 
bondevenstre i dagens folkelege 
kamp. Dette synte seg tydeleg 
under EF-striden. Det har ført 
til ei rik bløming for å nytte kul
turen i kampen for bygde-Noreg 
sine lnteressar. Eg tenkje r her 
på Vømmøl og skodespel som 
«Det er her æ høre tel». Eg ten. 
kjer på målsaka. Eg tenkjer på 
a t AKP er det einaste partiet 
som verkeleg ter seie klårt i frå 
om del presset som supermakta 
Sovjet legg på landet vårt i nord. 

Mange gilde gamle norsk
domsgubbar har nok ved møtet 
med ml-rørsla tenkt som den tvi
synte småborgar Daniel Braut i 
Bondestudentar: Dette var far
lege radikala.rar av verste slag. 
Det var gilda.ste ungdomen I No. 
reg. 
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srGDEN - nr.2, 1978, 

. Sigden har motteke ein artikkel som forklarar kvatrots
kisme e~, og_kva han har stått for politisk opp gjennom ti
da. ~v d1 artikkelen ~r så_ lang, ser vi oss nøyd de til å dele 
han I to. Neste del k1em , neste nummeret. 

T~~tskisme er naturleg nok nær knytt til personen Trotski og det 
pohti_ske syne_t han sto for. Dei fleste kjenner kanskje til at Trotski 
var em av det s~ntrale personane i oktoberrevolusjonen i Sovjet i 
1917, at han semare kom i opposisjon til Stalin og partiet og vart 
forvist frå Sovjet i 1929. 

Opposisjonen mot partiet var imidlertid ikkje av ny dato. Trotski 
kom frå storborgarleg opphav og hadde høg utdanning. Han skjø
na tidleg at tsa.r.:eldet ikkje ha~de lang tid att, og kom med i den 
politiske oppos1s1on~n mot regimet. Verkeleg kommunist vart han 
aldri, men vingla kvilelaust frå den eine fraksjonen til den andre 
alt etter kva som var mest opportunt. 

På RSDAP (R~DAP va~ det russiske sosialdemokratiske partiet) 
sin 2. kongr~ss. 1. 1903 gJekk han sa man med mensjeviken Martov 
mot Lenin s1_ lme fo_r partiorganisering, og mot at ein skulle ha 
med proletariatets diktatur i partiprogrammet. . 

under den første russiske 
revolusjonen 1 1905, gjekk Trot. 
ski saman med m ensjev_lkane 

mot Lenin spørsmålet om 
a r beidarklassen si lelande rolle, 
og mot a t det var mogleg med eit 

T r otski, opphavsmannen til trotskismen, prøvde på a lle måter å knu
se sosialismen i Sovjet. Bl.a. gikk han i allianse med de mest reak
sjonære delene av det engelske og tyske borgerskapet. 

<<HITR 
forteller 

Når du første gang sitter med Reidar Almås_si nye bok i handa, 
studerer omslaget og ser tittelen «HITRA-AKSJONEN - småbøn
der i skattestreik» så tenker du med det samme: «Jøss, er det 
noen vits å gi ut ei slik bok nå'a? Tre år etter aksjonen!» Men du 
har ikke lest mange sidene før slike ideer har forlatt bakhodet. 
For her er det endelig ei bok som slenger fakta om Hitra-aksjonen 
på bordet. Ting som kan være glømt, eller som du ikke var klar 
over. 

Reidar Almås har ikke bare vært redaktør for ~i bok som er ei 
oppsummering av hvordan de ulike klassene stilte seg til småbon
deaksjonen på Hitra, hvem som knekte aksjonen. Her er det også 
dokumentasjon i form av avisartikler, leserinnlegg fra de som stod 
midt oppe i aksjonen og det er tatt med det som skjedde etter at 
aksjonen var nedlagt. Jeg trur denne boka like mye som den er ei 
oppsummering fra en revolusjonær som stod midt oppe i aksjo
nen, vil bli sett på som ei kvitbok av de sorri deltok i aksjonen, 
uansett om de er uenig med Almås politisk. 

Asbjørn Bergli: 
<<Ei god bok>> 

Kva synest du om boka? Vi 
spør Asbjørn Bergli som var 
ein av del drlvande I skatte
aksjonen I Vågå. 

- Eg synest boka er bra. 
Det var slik det skjedde, velt 
du . Ho ter lkkje ille med no
kon, så langt eg kjenenr hi
storia. Og lettlest vai· ho 6g ! 

- Så det er ikkje nok,0 du er 
Mnigi på sparket? 

~ - Ikke det eg velt no. Eg 

har berre lese ho ein gong, 
men eg fann ikkje noko å set
te fingeren på. 

- Det er ei bok du uil rå 
f olk til å kjøpe og lese sjolv, 
dM 

- Så absolutt, det. Hadde 
eg hatt råd skulle eg jamen 
kjøpt eln del eksemplar og 
delt ut. For dette er el bok 
som mange burde lese! 

forbun d av bønder og arbeida
rar. 

I elt selnare verk utdjupar 
Trotsl<I synet s itt på bøndene: 
«Bøndene sin prlmlllvltet ven
der det flendtlege andletet sitt 
m ot proletariatet . . . Passivi
teten og den sm åborgarlege 
karakteren til bøndene, Iso
leringa deira frå ba nda og loja li
tetane I verdspolitikken, kjem til 
å skape særs store vanskar med 
å konsolider e den revolusjonære 
politikken til det makthavande 
proletariatet.» (Oversatt etter 
Trotskl, The Perma nent Revolu
tlon and Results and Prospects, 
New York, s . 208,209.) 

Elt sitat til frå same boka: 
«Der s1Jm del er overletne til sine 
eigne ressursar , kjem arbeldar
klassen I Russland heilt slkl;tert 
til å bli m øtt m ed kontrarevolu
s jon når bøndene vender ryggen 
til del. Klassen har ingen a ndre 

Bøndene er reaksjonære, sier trotskistene. Og jo mldnre de er, jo m er reaksjonære blir de . Derfor 
støtter trotskistene godseiere og staten mot små.bøndene fordi «det er å utvikle produktiv
kreftene». 
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KVAER 
alterantiv enn å lenke skjebnen 
til den politiske makta sl, og der
med skjebnen til heile den russi
ske revolusjonen, til skjebnen til 
den europiske sosialistiske 
revolusjonen.» (The Permanent 
OSV . S. l!47 .) 

Grunnsynet til Trotski på bøn
dene var at dei utgjorde ein ein
skapleg reaksjonær masse som 
var flendsleg innstilt til sosia
lismen. Kor fell dette er ser vi 
når vi undersøkjer konkret kva 
rolle bøndene har spela i dei 
revolusjonane som harvare. Det 
var oppslutninga frå dei revolu
sjonære bondemassane som 

Hitra-aksjonen· er den viktig
ste kampen blant småbøndene i 
hele etterkrigstida. Den ga le
delsen I. Bondelaget og Bonde-og 
Småbnikarlaget et alvorlig 
sjokk, og daska de borgerlige po
litikerne oppunder øra. Støtten 
t ll aksjonen var massiv på byg
dene, og det kom støtteuttalelser 
f r a en del industriarbeidsplas
ser. Likevel led aksjonen neder
lag. Hvorfor? Det må det være 
en viktig oppgave for ei slik bok 
å svare på, og det klarer denne . 
«Hitra-aksjonen. Småbønder i 
skattest.reik» trekker erfaringer 
som alle som er interessert i å 
styrke kampen på landsbygda . 
og styrke enheten mellom de fa. 
gorganl:serte og de arbeidende 
bøndene, vil dra nytte av. Slik 
setter det viktig at den kom. 

For det andre har det vært 
prøvd på «oppsummering» av 
aksjonen fra folk som va r aksjo
nens v1.ktigste fiender. slik som 
Helge Bergo. Nå sier Berga rett 
ut i boka sl at han va r med på å 
knekke Hitra-aksjonen. Men bo
ka som Oktober nå har gitt ut. 
viser i klartekts hva slags råt
tent spill Berga eig co. drev. Den 
viser at han som hevder å være 
småbøndene sin redningsmann. 
gikk i kompaniskap med de ver_
ste småbonderasererne 1 

Bonde lags- og Småbrukarlagsle
delsene for å knekke aksjonen. 
At Bergo seinere meldte seg Inn 
i SV får en bare ta som en be
kreftelse på Berge Furre sin ul· 
talelse om at del ikke var et so~i; 
a listlsk partis oppgave. å stø 
e n skattestreik. 

. . ti grunnen jeg Den tredje vik ge r at 
!"k bok e ' ser ti l å gl ut el s 1 den· tørste 

Hltra -a)<Sjonen dvareislnga sorn 
omfattenrle bon er 

SKISME? 
gjorde at den kinesiske revolu
sjonen kunne slgre I 1949. Tek vi 
for oss dei store frigjerings
kampane som går føre seg I den 
3. verda I dag, er det uråd å ko
rne til anna konklusjon enn at dei 
arbeidande bøndene utgjer eit 
viktig element. I slutten på det 
siste sitatet kjem Trotski inn på 
det som var ei av merkesakene 
hans : Teorien om den perma
nente revolusjonen. Han meinte 
imot Lenin og Stalin at det var 
umogeleg å byggje sosialismen i 
eit land, og gjekk Inn for å gjere 
heile Europa sosialistisk i eit 
slag. Utviklinga i dette området 

-

utover I tjueåra viste tydeleg kor 
feil også dette synet var. Revolu
sjonsbylgja kulminerte I 1923, og 
frå 1924 gjekk kapitalismen over 
i ei midlertidig stabilisering. 

Lenin sjøl var særs krass i kri
tikken av Trotskl og det han sto 
for . I 1911 skreiv Lenin: «I 1903 
var Trotskl mensjevik. Han for
lot mensjevikene i 1904 og vend
te tilbake tu mensjevikene I 
1905, mens han i mellomtida slo 
om seg med ultrarevolusjonære 
fraser . Men han vendte mensje
vikene ryggen Igjen i 1906 .. . 
Trotski stjeler den ene dagen 
den ene fraksjonens Ideer, nes te 

NEN>> 
TEN 

det nye kommunistiske partiet 
AKP (m-1) fikk prøvd seg i. Det 
sier seg sjøl at det Almås sier 
om kommunistene sin rolle i ak 
sjonen og støttearbeidet for den, 
er hans private og ikke noen offi
siell partioppsummerlng. Sjøl 
trur jeg han er inne på viktige 
ting. både når de t gjelder de bra 
sakene partietgjorde, og det var 
faktisk mange. Og også når han 
trekker fram svakheter. Men 
a kkurat på det siste punktet kun 
ne han etter mi meining gått litt 
m e r i djubden . 

HVA SKJEDDE PÅ 
HlTRA-MØTET'! 

Jeg trur at for folk som ikke 
var på stormøtet på Hitra . så 
hadde boka stått seg på å gå litt 
mer grundig inn på hva som 
skjedde der, både i møtesalen og 
utafor. For en som var så heldig 
å være til stede da, var møtet en 
oppleve lse som de a ldri kommer 
tll å glømme, både på godt og 
vondt. Første de mange innleg
ga og de oppglødde diskusjonene 
om hvordan aksjonene skulle 
opptrappes. Og så knyttneven 
rett i trynet da vi fikk høre at ak
sjonen s kulle nedlegges. Hva 
hadde skjedd dersom en da had
de stått opp og sagt : «Nei, nei. 
Vi kan ikke gl oss på denne må
ten !» Det er det ikke boka sin 
oppgave å spekulere i, h_eller ik
ke anmelderens. Men med li tt 
mer omfattende refe rat fra sjøl
v e møtet kunne leserne sjøl få 
innblikk I åssen dette møtet var 
lagt opp med en ting for øyet: Å 
legge ned aksjonen.- Og også få 
litt mer Innblikk i de indre svak
hetene i aksjonen. og hos kom
m unt stene s jøl. s om g jorde at in
gen sa u Nei, nei! » 

I tillegg kunne jeg ha ønska 
meg ei mer omfattende vurde
ring både av Senterpartiet og av 
bondearlstokratiet. Den knøttlil
le trotskistgruppa «KUL» er 
ofra et lite kapittel , og det er for 
så vidt greit nok . Men jeg trur 
boka hadde stå tt seg på å vise 
åssen linja til denne gruppa er 
Håkon Lie og DNA/ LO-ledelsen 
sin ektefødte unge, og ofra mer 
oppmerksomhet på den trotski
stiske linja i_ bondespørsmålet. 
Sett ut fra det er «KUL» og de 40 
forvirra hodene der mindre vik 
tig. Viktigere er det at du finner 
forsvarere av ei trotskistisk lin
je i bondespørsmålet i f.eks. de
lera v SV. 

Reidar Almå.s. 

dag den andres, og betrakter seg 
på den måten som hevet over 
begge fraksjoner . .. Jeg må fast
slå at Trotski bare represen
terer sin egen fraksjon.» 

Eit sitat til frå 111: «Slike folk 
som Trotskl med deres opp
blåste fraser . . . er tidens syk
dom .. . Alle som støtter opp un
der Trotskis politikk, støtter en 
politikk av løgn og bedrag mot 
arbeiderne .. . det er Trotskls 
spesialitet å kaste sand i øynene 
på arbeiderne . .. det er ikke mu- r 
lig å. diskutere vesentlige ting 
med Trotski, for han har Intet 
syn .. . 

KJØP BOKA! 
Men alt dette er innvendinger 

som veier lite opp mot hoved
inntrykket: «HITRAAKSJ O
NEN-Småbønder i skatte
streik» er ei bok som settPr ska
pet på plass, og el bok som både 
Reidar Almås og Forlaget Okto
ber har all m ullg ære av. Den 
bør kjøpes og leses av alle som 
støtter og er opptatt av å styrke 
kampen til småbøndene. Uan- ' 
sett om de sjøl ikke har noen til
knytning til jordbruket tll dag
lig. Og prisen? 33 kroner. Boka 
som Reidar Almås ga ut på et 
borgerlig forlag i fjor (Svært le
severdig!) kosta til sammenlik
nlng75kroner . Johan 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022



Sigdens utsendte, BREKSTAD: 
Avløserne er ei relativt ny yrkesgruppe på landsbygda. Noen stor 

gruppe er det ennå ikke, m~n den er under sterk utvikling. På 
Brekstad er ordninga bra utbygd med 15 avløsere. De er organi
sert i Skog- og Landarbeiderforbundet. Fra avdelinger over hele 
landet er det sendt inn mange store krav til årets oppgjør. Et av 
krava som står ·sterkt, er forbundsvise oppgjør. Fra avdelinga på 
Brekstad er det videre sendt inn krav om 30 prosent lønnsøkning 
over 2 år, dessuten tillegg for helgearbeid. og delt dag som vil ut-
gjøre ca. 6000 kroner. · 

,.._ Vi har tatt en prat med Sturle 
Hoff som er avløser på Brek
stad, om situasjonen for avløser
ne og bakgrunnen for krava. 
Stur le: - Nå har vi Ikke noe til

legg· for helgearbeid, det heter 
seg at det er Inkludert i lønna. 
Men lønna ml er 26-27 kroner I 
timen og det etter to års anslen-

nltet. Det er Ikke mye å skryte 
av som du forstår. Når det gjel
der arbeidstida, krever vi arbeid 
bare hver tredje helg, nå går vi 
på annenhver helg. Videre kre
ver vi s·ukers ferie og rett til åta 
3 av disse på sommeren. Nå har 
v1 4 ukers ferte og kan bare ta to 
på sommeren. 

<<1.mai 
mark 

0 var 
1:AGUG 
FRONT1978 

KAMPTOG 
Klassekamptoga rundar ein milepæl i år. For ti år sia vart 

nemleg det fyrste Raud Arbeidarfront-toget 1. mai arrangert i 
Oslo. Det var eit brot med DNA og LO-leiinga si line for å gjere 
1. mai til klassesamarbeidef sin dag. Og det tok opp i seg og 
førte vidare klassekamptradisjonane frå 1. mai-arrangementa i 
tjue-åra. 

Sidan har mykje vatn runne i havet og mykje folk slutta opp 
om Fagleg 1. mai-front. No er det desse toga som dominerer 1. 
mai-dagen, og ikkje klassesamarbeidstoga til DNA. 

KVA ER FAGLEG 
1. MAJFRONT? 

Sigden: - Hvordan tror du det 
går med kravene, blir det noe å 
hente i oppgjøret? 

Stur lø: - Det er vanskelig å sl, 
men kravet om arbeid bare hver 
tredje helg, står sterkt. Men sl!k 
det er nå, ser det Ikke lyst ut for 
lønnsøkning, men for oss som er 
el lavtlønnsgruppe er det abso
lutt nødvendig. Bl!r det ikke re
sultater, må vi tenke på aksjo. 
enr. 

Sigden: - Vil ikke aksjoner 
ramme bønder som har lite fra 
for? 
Sturle: - Staten må tre inn og 

betale avløserordninga helt for 
de mindre bruka. Storbøndern 
kan betale avløsern sjøl. Nå er 
det storbøndern som tjener på 
ordninga, dem får jo clirekte til
skudd til arbeidshjelp sjøl om 
dem har råd til å ta seg fri. Til
skudd tilavløser gis jo etter hvor 

arbelde,t skal drtvast. Litt stør
re tog har eigne seksjonar for 
ulike Interessefelt, og kvar sek
sjon har da ,Jg all-møter for dei 
som er Interessert i å vere med 
på det arbeidet folk I seksjonen 
driv. 

Elt viktig prinsipp for Fag. 
leg 1. maifront-toga er reserva
sjonsretten. Den går ut på at 
du lkkje må støtte alle parola
ne i toget for å gå der, men at 
kvar og eln person og kvar og 

· Kva er så Fagleg 1. mai
front? Det er el brei masse
rørsle tufta på klassekampen 
sin grunn, for å sele det grovt 
og uforståeleg. Desse toga er 
samansett av folk som ynskjer 
å markere el eller !leire kamp
saker på fyrste mal. Dette kan 
vere Internasjonale saker, el
ler lokale, slik som t.d. krav 
om nytt forsamlingshus I byg. 
da. Fagleg 1. malfronttoga er 
el oppsummering av klasse
kampen på alle områder. Som 
bustadskampen, kvinnekam
pen, eller kampen mot Imperi
alismen. 

FAGLIG 
FØRSTEMAI
FRDNT 1977 

DEMOK.RATISK.MASSE
RØRSLE 

.. 

Avløser Anders HoH fra Brekstad mener avløserne må markere krava sine I Faglig 1. mallront. 

mange kyr en har, og da blir det 
jo gratis for storbonden. En som 
har en 7-8 kyr, må gå sammen 
med andre småbrukere om e n 
avløser. Han fordeles da på alle, 
og da blir det ikke mye frtgjort 
tid for den enkelte bonden. Det 
er viktig nå at småbøndern og 
avløserne står sammen. Vi er de 

R' 
eln forelnlng som sluttar seg til 
på fritt grunnlag sjølve kan ve
lje kva parolar del ynskjer å 
stø. 

Slutt opp om toget der du bur! 

to gruppene som er mest utbytta 
og har dårligst Inntekt på lands
bygda I dag. Bare· ved å stå sam
men, kan vi få opp Inntektene 
våre, og presse staten til el ord
ning som gjør at småbrukerne 
kan gjøre mer bruk av oss. 

Si gden: - Skal 1. mai marke· 
r es herpå Brekstad? 

Rune: - Ja, Faglig 1. mal
front arrangerer tog. En av ho
vedparolene er: Auk matpro
duksjonen og støtt del små bru
ka. Både avløsern og småbøn
dern har mange viktige og ret
tferdige krav å reise. Jeg vil 
oppfordre dem til å bruke 1. mai 
til å markere kravene. 

Slik byrja 
I.mai 

Det var den sosialistiske 
andre internasjonale sin før
ste kongress som i• 1889 be
slutta at 1. mal skulle vere 
arbeldarklassen sin Interna
sjonale kamp- og demonstra
sjonsdag. 

Men dette vedtaket bygde i 
sin tur på kampen blant ame
rikanske arbeldarar for 8-
tlmers-dagen. Den direkte 
foranlednlnga til vedtaket 
om å gjere 1. mal til arbei
darklassen sin kampdag, var 
det ame rikanske fagforbun
det American Federatlon of 
Labor sitt vedtak om gene
ralstreik for 8-tlmers-dagen. 
Det var 11889. 

Fra fyrste stund vart 

freistnader på å arrangere 
demonstrasjonar og streikar 
denne dagen møtt med vold 
og terror frå borgarskapet 
verda over. Også falske ar
beldarleiarar var aktivt med 
på å undergrave dagen, ved 
t.d. å gå med på at dagen 
vart flytt til første søndag i 
mai for å hindre at arbelds
dagar skulle gå tapt for fa. 
brikkegarane. 

Her heime frelsta sosialde
mokratane nytta eln annan 
taktikk ved å gjere 1. mal til 
offentleg høgtidsdag. Dette 
var elt steg på vegen til å gje
re 1 mal til gratis-kinoen og 
kveitebollen sin dag. 

Abonner på Sigden 
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abonnementet deld. 

Namn . ............................... , ............... . 

Adresse . ............................................. . 

Postnummer og stad ••••••••••••••••••. ••• ••• , •••••••••• 

K va nummer abonnemt'ntct gjeld fra 
Send tU :Sl,:-den, Boks 30, \lelhret, Ot,Jo s. 
Reknl?g_flrdu I posten. 

Demokratiet er v1ktlg I Fag. 
leg 1. malfront. Fronten held 
all-møter som vedtek alle paro. 
Jane, og som legg opp korleis Klassekamptoga runder 10 år I år, Her fra Faglig 1. malfront-t-0getl Tromsø, I fjor. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022




